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AB GÜNEY KORE İLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI 
İMZALADI  
Brüksel'de toplanan AB-Güney Kore zirvesinde taraflar 'Serbest Ticaret 
Anlaşması'nı imzaladı. Yıllık yaklaşık 70 milyar avroluk ticaret hacmine 
sahip Avrupa Birliği ve Güney Kore, serbest ticaret anlaşması imzaladı. 
AB Komisyonu'nun ticaretten sorumlu Üyesi Karel de Gucht, AB Dönem 
Başkanı Belçika'nın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Steven 
Vanackere ve Güney Kore Ticaret Bakanı Jong-hoon Kim tarafından 
imzalanan anlaşma 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.  Anlaşmayla sanayi ve 
tarım ürünlerinde gümrük vergilerinin yüzde 98,7'si 5 yıl içinde kademeli 
olarak kaldırılacak ve uzun vadede tamamen gümrüksüz ticaretin önü 
açılacak. AB-Güney Kore serbest ticaret anlaşması, ABD, Kanada ve 
Meksika arasında 1994 yılında yürürlüğe giren 1 trilyon dolarlık 
NAFTA'nın ardından dünyanın ikinci büyük serbest ticaret anlaşması 
oldu. Anlaşmayla Güney Kore'nin yılda 1,6 milyar avroluk ve AB'nin de 
yılda 1,1 milyar avroluk gümrük vergisinden vazgeçeceği hesaplandı.  
Anlaşmadan en çok Güney Koreli otomotiv, televizyon ve beyaz eşya 
üreticileri ile AB'li ilaç, kimya ve tarım ürünü ihracatçılarının faydalanması 
bekleniyor. Eurostat verilerine göre, AB'nin 9'uncu büyük dış ticaret ortağı 
olan Güney Kore, bu yılın ilk yarısında AB'ye 19,2 milyar avroluk ihracat 
yaparak karşılığında 12,9 milyar avroluk ithalat gerçekleştirdi.  Avrupa 
Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso da “Bu Avrupa Birliği’nin bir 
ülkeyle şu ana kadar yaptığı en önemli anlaşmadır. Bir Asya ülkesiyle 
imzalan ilk serbest ticaret anlaşmasıdır” sözleriyle anlaşmanın öneminin 
altını çizdi. AB ile Güney Kore arasında söz konusu Serbest Ticaret 
Anlaşması, Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor. AB ve Türkiye arasındaki 
Gümrük Birliği’ni tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi kararının 
16.maddesine göre Türkiye’nin AB tarafından imzalanan tercihli ticaret 
anlaşmalarına uyum sağlaması öngörülüyor. Bu bağlamda, Kore malları, 
Avrupa pazarına düşük veya sıfır gümrükle girebilirken, aynı zamanda 
Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği’nin oluşmuş bulunması sebebiyle 
bu Kore mallarının Türk pazarına da kolayca ulaşabilmeleri imkânı 
doğuyor. Ancak Güney Kore’nin AB’ye yönelik vergi ve tarife avantajları 
Türkiye için geçerli olmuyor.  Bu durum ise, Türkiye’nin haksız bir rekabet 
ile karşı karşıya kalmasına yol açıyor. Buna bir çözüm olarak,  AB Güney 
Kore ile imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması’na  bir “Türkiye maddesi” 
(Turkey clause) ekletti.  Bu madde ile, AB’nin Türkiye ile Gümrük Birliği 
oluşturmuş olmasından dolayı AB Güney Kore tarafını Türkiye ile en kısa 
zamanda Serbest Ticaret Anlaşması için müzakereye davet ediyor.  
Ancak bu madde esasında hukuki olarak bağlayıcı bir hüküm taşımıyor. 
Bu nedenle, AB-Türkiye arasındaki Gümrük Birliği’nin en sağlıklı ve 
haksız rekabete meydan vermeyecek bir şekilde işleyebilmesi için, 
Türkiye ile Güney Kore arasında da benzer bir anlaşmanın imzalanması 
gerekiyor. Öte yandan AB, Malezya'yla da serbest ticaret anlaşması 
imzalamak için müzakereleri başlattı. Kaynak: EurActiv 
 

ASYA-AVRUPA ZİRVESİ TOPLANDI  
Dünya nüfusunun yüzde 60'ını oluşturan, 46 ülkenin temsil edildiği Asya-
Avrupa (ASEM) zirvesi, AB dönem başkanı Belçika'nın ev sahipliğinde 
ekonomi ağırlıklı gündemle toplandı.  Çin Başbakanı’nın da katıldığı ve 2 
gün süren zirvede, taraflar işbirliğini geliştirme vaadinde bulunurken, 
Çin’in para birimi politikası gibi bazı önemli konularda anlaşmazlıkları 
gideremedi. Kaynak: AB Haber 

AYRAN AB'YE RESMEN TÜRKÇE ADIYLA GİRECEK 
Kodeks Avrupa Bölgesi Koordinasyon Komitesi'nin (CCEURO) 5-8 
Ekim günlerinde Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılan toplantısında, 
ayranın Türkçe adıyla standartta yer alması konusunda toplantıya 
katılan üyelerin desteği alındı. Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri 
Derneği'nden (ASÜD) yapılan açıklamaya göre, toplantıda Türkiye'yi 
temsilen Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü 
delegasyonu başkanlığında, ilgili kurumlardan 6 temsilci katıldı.  
Toplantının gündemini, Türkiye'ye özgü bir fermente süt ürünü olan 
"ayran"a ilişkin standardın hazırlanması oluşturdu. Ayran standardının 
daha önce de 1-5 Şubat 2010 tarihlerinde Yeni Zelanda'da yapılan 
toplantıda gündeme getirildiği ve bu toplantıda "ayranın Avrupa 
bölgesinde uygulanacak bir bölgesel standartta yer almasının daha 
uygun olacağı ve bu konunun CCEURO toplantısında 
değerlendirilmesinin teklif edildiği" hatırlatılan açıklamada, şu bilgiye ver 
verildi: "Söz konusu süt ürününün Türkçe adı olan 'ayran' ile 
standartlarda yer alması için Türk delegasyonu yoğun bir tanıtım ve lobi 
çalışması gerçekleştirdi. Tüm ülkelerin delegasyonuna ayran ikram 
edildi ve tanıtımı yapıldı. Çalışmalar sonrası CCEURO delegasyonu 
olumlu görüş belirtti. CCEURO’nun 6 Ekim'de yapılan toplantısında 
Türkiye tarafından sunulan ayran projesinin, ülkelerin tümünün desteği 
ile 2011 yılında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak Kodeks 
toplantısında yeni çalışma konusu olarak sunulması kararlaştırıldı. Bu 
toplantıda konunun onaylanmasından sonra olası bir CCEURO çalışma 
toplantısı İstanbul'da gerçekleştirilecek. Standart konusunda görüş 
birliği oluşturulması durumunda, tüm çalışmaların 2013 yılı sonuna 
kadar tamamlanması ve standardın uygulanması hedefleniyor."  
Kaynak: EurActiv 

 
FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI KOUCHNER, ANKARA'YA 
GELİYOR 
Geçtiğimiz Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’e istifasını 
sunduğu ortaya çıkan, Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner, 
çalışma ziyareti için yarın Ankara’ya geliyor. Fransa Dışişleri Bakanı'nın 
Ankara gündeminde iki önemli ana madde yer alıyor. Kouchner, 
Ankara’daki Charles de Gaulle Fransız Lisesi ve Fransız Kültür 
Merkezi’nin yeni binalarını açılışını yapacak. Bunun yanı sıra ikili ve iki 
ülkeyi yakından ilgilendiği bölgesel konular üzerinde yoğun alışverişinde 
bulunacak. Bu çerçevede, PKK’ya karşı işbirliğinin de gündeme 
geleceği, Türk tarafının PKK'nın finansman kaynaklarının kesilmesinin 
önemine vurgu yapacağı görüşmelerde BM Güvenlik Konseyi daimi 
üyelerinden Fransa’nın, Minsk Grubu’nun eş başkanlarından biri olarak 
çözmeye çalıştığı Karabağ sorunu, Kıbrıs, Ortadoğu, İran’ın nükleer 
programı, Afganistan Irak ve Balkanlar ile Kasım’daki NATO Zirvesi gibi 
konular ele alınacak. Başbakan Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Angela 
Merkel ile görüşmesinde yaptığı “AB müzakere sürecini yavaşlatmayın” 
çağrısına benzer bir talebin Kouchner’e iletilmesine kesin gözüyle 
bakılıyor. Ancak, diplomatik kaynaklar, Fransa’nın Türkiye’nin AB üyelik 
sürecine olumsuz yaklaşımını sürdürdüğünü doğrularken bu konunun 
görüşmelerde daha çok Türk tarafının girişimi ile açılacağı izlenimini 
veriyorlar. Türkiye için tam üyelik yerine “imtiyazlı ortaklık” ısrarla 
isteyen Sarkozy yönetimi, Türkiye’nin AB müzakere sürecinde, sadece 
tam üyelik öngören başlıkları bloke ediyor. Kaynak: Anka 


