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AB GENELLESTİRİLMİS TERCİHLER MEKANİZMASI 
KAPSAMINDA İTHAL EDİLEN ÜRÜNLERE YÖNELİK MENŞEİ 
KURALLARI DEGİSTİRİLDİ 
AB Komisyonu Genelleştirilmiş Tercihler mekanizması altında ithal edilen 
ürünler için uygulanan menşe kurallarını değiştirdi. Yeni düzenlemeyle 
AB’nin tercihli ticaret uygulamalarından yararlanmak isteyen gelişmekte 
olan ülkelere uygulanacak kurallar ve süreçler basitleştirilirken, 
sahteciliğin önlenmesi için de bir takım önlemler alındı. Menşei kuralları 
ithal edilen ürünlerin AB’nin tercihli ticaret uygulamalarından yararlanan 
ülkelerden gelip gelmediğini kontrol ederek, bu ürünlerin tercihli bir 
gümrük vergisine tabi olup olamayacağını belirlemektedir. Hâlihazırdaki 
kurallar 1970lerde belirlenmiş olup, çok karmaşık, çok kısıtlayıcı ve kadük 
oldukları gerekçesiyle eleştiriliyordu. AB Komisyonu’nun yeni 
düzenlemesiyle bu kurallar gelişmekte olan ülkelerin anlaması ve 
uyabilmesini kolaylaştırmak için basitleştiriliyor. Bununla birlikte, En Az 
Gelişmiş Ülkeler için özel düzenlemeler koyularak, hammaddeleri bu 
ülkelerden olmamalarına rağmen bu ülkelerde imal edilmiş çok daha fazla 
ürünün menşei olarak kendi ülkelerini kayıt ettirebilmelerini sağlanıyor. 
Kaynak: EUROPA 
 
AB'NİN VİZE KOLAYLIĞINDAN YARARLANMA SIRASI 
GÜRCİSTAN'DA 
Türkiye ve AB arasında Geri Kabul Anlaşması'na ilişkin tartışmalar ve 
müzakereler devam ederken AB'nin vize kolaylığı uygulamasından 
yararlanan ülke sayısı her geçen gün artıyor AB-Gürcistan ilişkileri 
açısından büyük önem taşıyan, Avrupa ülkelerinde izinsiz ikamet eden 
Gürcü vatandaşların geri iadesinin koşullarını öngören geri kabul 
anlaşması 22 Kasım’da imzalandı. Böylece 17 Haziran’da imzalanan vize 
kolaylığı anlaşmasının da yardımıyla yakın bir dönemde Gürcistan 
vatandaşlarının AB üyesi ülkelere vize kolaylığından yararlanarak seyahat 
etmelerinin önü açılmış oldu. Avrupa Komisyonu İçişlerinden Sorumlu 
Üyesi Cecilia Malmstörm  Gürcistan’la Vize Kolaylığı ve Geri Kabul 
Anlaşmalarının imzalanmasıyla AB’nin Doğu Ortaklığı alanında önemli bir 
başarı elde ettiğini kaydetti ve önümüzdeki süreçte yasadışı göçle 
mücadele alanında işbirliğini güçlendireceklerini  kaydetti. Türkiye 
açısından sorunun kaynağı ise AB Komisyonu’nun hâlâ Ankara ile “vize 
muafiyet şartlarını” görüşmek için AB’nin en yetkili organı olan ve 
hükümetlerin temsil edildiği Konsey’den yetki alamaması. AB, “siz geri 
kabul anlaşmasını imzalayın, biz yetkiyi alırız” diye Türkiye’ye baskı 
yaparken, Türkiye, “önce vize muafiyeti için görüşme yetkisini alın, biz de 
geri kabul anlaşmasını parafe ederiz” tezini savunuyor. Kısacası, AB’nin 
geri kabulü Ankara’ya kabul ettirip, kendisinin vize muafiyeti konusunda 
sonradan sorun çıkarmasının önü kesilmek isteniyor. Kaynak: Euractiv 
 
ÇİN TİCARET FAZLASINI İKİYE KATLADI 
Çin hükümeti bu yılın üçüncü çeyreğinde ticaret fazlasını ikiye katladığını 
açıkladı. Yetkililer Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ticaret fazlasının 
103 milyar dolara çıktığını söyledi. Yetkililere göre bu rakama ihracatın 
yanı sıra servis sektörü ve bankacılık işlemlerinden elde edilen gelir de 
dahil. Başta Amerika olmak üzere birçok batılı ülke, Çin hükümetini, ihraç 
mallarını ucuza satabilmek için parası Yuan’ın değerini suni olarak düşük 
tutmakla suçluyor. Kaynak: AB Haber 
 
 

EUROBAROMETRE, “ULUSLARARASI TİCARET” İLE İLGİLİ 
BİR RAPOR YAYIMLADI 
Avrupa Komisyonu, 9 Kasım 2010 tarihinde, “Uluslararası Ticaret” 
başlıklı yeni Eurobarometre raporunu yayımladı. 27 üye ülkede 
yürütülen anket; uluslararası ticaretin Avrupa vatandaşlarının yaşamını 
nasıl etkilediğini ve bu alanda AB’’nin pozisyonunun vatandaşlarca nasıl 
değerlendirildiğine ilişkin incelemede bulunmak amacını taşıyor. 
Bunların yanı sıra anket, gelecekte Avrupa Birliği’nin ticaret 
politikasında ne gibi sorunlar oluşabileceğine ilişkin tespitlerde de 
bulunuyor. Anket sonucunda yapılan tespitlerde Avrupa Komisyonu 
tarafından açıklanan AB’nin yeni ticaret stratejisinin de dikkate alındığı 
belirtildi. Rapora göre, Avrupa vatandaşlarının yüzde 65’i Avrupa 
Birliği’nin uluslararası ticaretten faydalandığını düşünüyor. Genel 
olarak, Avrupa vatandaşlarının çoğunluğu uluslar arası ticaretin 
maliyetleri düşürdüğü ve daha geniş seçim imkanı sağladığını ifade 
ediyor. Uluslararası ticaretten faydalanamadıklarını düşünen Avrupa 
vatandaşları ise bu düşüncelerinin nedenleri olarak, bazı ürünlerin 
yüksek fiyatlara sahip olması, ülkelerindeki yüksek issizlik oranları, 
ürünlerde kalitenin düşmesi, ticaretin çevreye zarar vermesi gibi 
nedenleri öne sürüyor. Raporda değinilen bir başka husus da, ürünlerin 
ve hizmetlerin menşeine ilişkin. Bu bağlamda, anket sonucu 
Avrupalıların yaklaşık yarısının, aldıkları hizmetler ve özellikle de 
ürünlerin menşeinin bildiklerini ve bu durumun satın alma kararını da 
etkilediğini gösteriyor. Örneğin Avrupa vatandaşlarının yüzde 41’i ulusal 
olan ürünler veya hizmetler için daha fazla harcamada bulunmaya hazır 
olduklarını belirtiyor. Bu durum özellikle Finlandiya, İsveç, Danimarka, 
Fransa ve İngiltere için belirgin. Söz konusu ülkelerin vatandaşları 
ayrıca, çevreyi korumaya özen gösteren şirketlerin ürünlerine tercih 
gösterdiklerini ifade ediyorlar. Rapor’da Avrupa Birliği vatandaşlarının 
yüzde 64'ünün AB ürünlerinin yabancı ürünlere göre çok daha rekabetçi 
olduğuna inandığı belirtilirken, aynı zamanda vatandaşlarının yüzde 
45’inin gelecekte AB’nin özellikle gelişen ülkelere nazaran ikinci planda 
kalacağını öngördüğünü ortaya çıkarmıştır. Raporda en son olarak, 
Avrupa Birliği’nin gelecekteki ticaret politikası kapsamında öncelik 
vermesi gereken alanlar da tespit ediliyor. Avrupa vatandaşlarının 
yüzde 61’i, Avrupa Birliği’nin öncelikle istihdam yaratması gerektiğini 
düşünmekte. Vatandaşlarca tespit edilen diğer öncelikler de su şekilde 
sıralanıyor: tüketicilere düşük maliyetli ve geniş seçim olanağı 
sağlanması (yüzde 39), dünyanın her yerinde ticaret için aynı kuralların 
uygulanması (yüzde 38), Avrupa şirketlerine destekte bulunulması 
(yüzde 32), çevre standartlarının uygulanması (yüzde 30) ve gelişmekte 
olan ülkeler destek verilmesi (yüzde 28). Kaynak: EUROPA  
 
TÜRKIYE – İSVİÇRE ORTAK PROJE ÇAĞRISI 
EUREKA ve Eurostars programlarının desteği ile Türkiye ve İsviçre 
arasında Ortak Ar-Ge Proje Çağrısı açıldı. Söz konusu çağrıda tüm 
teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek projeler destekleniyor. Çağrıda 
öncelik verilen alanlar Elektronik, Bilişim ve Telekomünikasyon 
Teknolojileri; Endüstriyel İmalat; Yeni Malzemeler ve Ulaştırma; Çevre 
ve Enerji Teknolojileri, Biyolojik Bilimler ve Teknolojileri. Çağrı 
kapsamında 31 Ocak 2011 tarihine kadar proje teklifi sunulabiliniyor. Bu 
çağrının başvuru süreci hakkında daha detaylı bilgilere ulaşmak için 
tıklayınız. Kaynak: TÜBİTAK 
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