
*BENDZ1PR*

Evrakı Doğrulamak İçin : http://belgedogrula.tobb.org.tr/dogrula.aspx?V=BENDZ1PR
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA

Tel: +90 (312) 218 20 00 (PBX) ● Faks: +90 (312) 219 40 90 - 91 - 92...
E-Posta: info@tobb.org.tr  ● Web: www.tobb.org.tr ● KEP: tobb@hs02.kep.tr

Ayrıntılı bilgi için: Kubilay ŞİMŞEK Tel: 0312-218-22-34   
E-Posta: kubilay.simsek@tobb.org.tr

Birliğimizde 
ISO 9001:2015 
Kalite Yönetim 

Sistemi 
uygulanmaktadır

F022/1/01.07.2003/2/14.11.2018  Sayfa  / 1

                 TOBB
                                    TÜRKİYE

                 ODALAR VE BORSALAR
               BİRLİĞİ

Tarih :
Sayı : 34221550-100-

SEKTÖR MECLİSLERİNE

Konu : Birleşik Krallık Teknik Düzenlemeler Soru 
Formu

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 24.09.2019 tarihli ve elektronik yazı.

İlgi'de kayıtlı elektronik postada, 10 Nisan 2019'da gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Toplantısı neticesinde, 
AB-27 ile Birleşik Krallık(BK)'ın, Brexit tarihinin 31 Ekim 2019 tarihine kadar uzatılması konusunda 
anlaşmaya vardığı belirtilerek, Geri Çekilme Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi durumunda 2020 yılı sonuna 
kadar sürmesi öngörülen geçiş döneminde BK'nın, AB hukukunu uygulamaya devam edeceği ve BK'ya AB 
üye ülkeleri gibi muamele edileceği vurgulanmakla beraber, anlaşmasız ayrılığın gerçekleşmesi veya söz 
konusu geçiş dönemi süresi dolduktan sonra BK'nın AB mevzuatına tabi olmaması ve üçüncü ülke konumuna 
geçmesi ihtimali de bulunduğu kaydedilmiştir.
 
Elektronik postada, her iki senaryo dahilinde de Türkiye ile BK arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması( STA) 
tesis edilmesine kadar geçecek süre zarfında taraflar arasında mevcut ticaretin aksamamasına yönelik gerekli 
tedbirlerin alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı'nın çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilmiştir. Bu 
noktada, ilgili Bakanlığın Anlaşmasız Brexit senaryosu dahilinde BK'nın, AB'nin Gümrük Birliği'nden çıkışı 
ile beraber taraflar arası ticarette teknik engel niteliği arz edebilecek muhtelif uygulamaların da bertaraf 
edilmesi amacıyla uygunluk değerlendirme alanında BK ile karşılıklı tanıma düzenlemeleri de dahil birtakım 
ortak düzenlemelere gidilmesi olanakları üzerinde çalıştığı açıklanmıştır.
 
Bu itibarla, Ticaret Bakanlığınca yapılacak çalışmalarda istifade edilmek üzere, BK'ya ihracat veya BK'dan 
ithalat yapan sektör temsilcileri tarafından ekte yer alan soru formunun doldurulup, Birliğimize 
(kubilay.simsek@tobb.org.tr) 17 Ekim 2019 tarihine kadar gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.
 
Saygılarımla,
 
 

e-imza
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter

  EK: Soru Formu (2 sayfa)

11.10.2019
10116

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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BK-TÜRKİYE TEKNİK DÜZENLEMELERE İLİŞKİN SORU FORMU

Firma Unvanı:
Firma Adresi:
Firma İletişim Bilgileri:
Soru Formuna Cevap Verenin Adı/Soyadı/Unvanı:
Firmanın Sektörü:

Soru 1: AB’nin ortak bir düzenlemeye tabi tuttuğu “Düzenlenmiş Alan” altında yer alan “Yeni 
Yaklaşım”  ve “Eski Yaklaşım” mevzuatı kapsamında AB’den çıkış tarihi öncesinde 
BK otoritelerden ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarından alınan uygunluk değerlendirme 
belgeleri (CE işareti/AT Tip onayı) İngiltere-Türkiye arasında ihracata veya ithalata konu ürün 
grupları için sektörünüzce kullanılmakta mıdır? Cevabınız evet ise lütfen hangi sektörde 
kullanıldığını aşağıda belirtiniz

Cevap: 

Soru 2: BK'da yerleşik otorite ve onaylanmış kuruluşlardan alınan uygunluk değerlendirme 
belgelerinin kullanılması durumunda, mevzuat grubuna göre AB'de yerleşik onaylanmış 
kuruluşlara dosya transferi/dönüştürme/yeni başvuru işlemleri yapılmış mıdır? (Sektör itibariyle 
bilgi veriniz)  

Cevap:

Soru 3: Hangi ürün/ürün grupları için alınan uygunluk değerlendirme belgelerinin (CE İşareti, 
AT Tip Onayı vb.) çıkış tarihinden de sonra ülkemizce tanınmaya devam etmesi sektörünüz 
açısından önem arz etmektedir?
Cevap:

Soru 4: İngiltere-Türkiye arasında ihracata veya ithalata konu ürün grupları için 
sektörünüzce Türkiye'de yerleşik yetkili otoriteler veya uygunluk değerlendirme kuruluşlarından 
alınan uygunluk değerlendirme belgeleri kullanılmakta mıdır? Hangi sektörler için ?
Cevap:



BK-TÜRKİYE TEKNİK DÜZENLEMELERE İLİŞKİN SORU FORMU

Soru 5: Benzer şekilde hangi ürün/ürün gruplarında ülkemiz otoritelerinden ve uygunluk 
değerlendirme kuruluşlarından alınan uygunluk değerlendirme belgelerinin çıkış tarihinden sonra 
BK tarafınca da tanınmaya devam etmesi önem arz etmektedir? Gerekçeleri ile beraber belirtiniz.

Cevap:

Soru 6: CE İşareti gerektiren ürün gruplarında BK’nın AB’den çıkış tarihinden belli bir süre 
sonra (geçiş üresinin ardından) ürünün teknik gerekliliklere uygun olduğuna dair talep etmeyi 
planladığı UK CA işaretinin iliştirilmesinin sektörünüz açısından idari ve finansal açıdan ilave 
bir maliyet yaratacağını düşünüyor musunuz? Hangi sektörler için ne kadarlık bir ilave maliyet 
öngörülmektedir?
Cevap:

Soru 7: AB’nin ortak bir düzenlemeye tabi tuttuğu “Düzenlenmiş Alan” altında yer alan “Yeni 
Yaklaşım” ve “Eski Yaklaşım” mevzuatı kapsamında Gümrük Birliği alanında yetkili 
temsilci/sorumlu kişi/tek temsilci atanmasını gerektiren ilgili AB teknik mevzuatı bağlamında 
AB’den çıkış tarihi öncesinde BK’da yerleşik ve bu bağlamda atanmış olan temsilciler 
bulunuyor mu? Bunların hangi ürün/ürün grupları açısından ülkemizce tanınmaya devam 
etmesi sektörünüz açısından önem arz etmektedir? Benzer şekilde hangi sektörler açısından 
ülkemizde yerleşik atanmış temsilcilerin de BK tarafından tanınması önem taşımaktadır? 
Gerekçeleri ile beraber belirtiniz.
Cevap:

Soru 8: AB’nin ortak bir düzenlemeye gitmediği “Düzenlenmemiş Alan” mevzuatı kapsamına 
giren hangi ürün/ürün gruplarında BK’nın AB’den çıkışı öncesinde uygunluk değerlendirme/eş 
değer teknik mevzuatın ülkemiz ile AB arasında karşılıklı tanınmasından faydalanılmaktadır? 
Bu alanda hangi sektör açısından ülkemiz ile BK arasında AB’den çıkış öncesindeki mevcut 
işleyişin sürdürülmesi önem taşımaktadır? Gerekçeleri ile belirtiniz.
Cevap:


