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SİRKÜLER 2020-229                                                                      25.12.2020  
  

  
Değerli Müşterilerimiz, 
  
 

Bilindiği üzere Birleşik Krallık (BK) 31 Aralık 2020 itibarıyla AB üyeliğinden ayrılmış 
olacaktır. AB ile BK arasında yapılan müzakereler sonucunda nihayet uzlaşı sağlandı. 
Bu şekilde anlaşmasız Brexit tehlikesi önlenmiş oldu. 
 
Yaklaşık olarak 4 yıldır devam eden Brexit ve sonrasında AB ve BK’nin aylardır devam 
eden müzakerelerinde 3 konuda anlaşma sağlanamamıştı: Balıkçılık hakları, adil 
rekabet kuralları, anlaşmanın uygulanması ve uyuşmazlıkların çözümü. Nihayetinde 
bu konularda ortak bir uzlaşı sağlanarak, mal ve hizmet ticaretini içeren bir anlaşmaya 
varıldı. 
 
AB Komisyonu, üyelikten ayrılan İngiltere ile bugün uzlaşılan "Ticaret ve İşbirliği 
Anlaşması" taslağını yayımladı. 
 
Buna göre, taraflar arasında yeni bir serbest ticaret anlaşması yapılacak. 
 
Anlaşma, mal ve hizmetlerle birlikte yatırım, rekabet, kamu destekleri, vergi, ulaşım, 
enerji, balıkçılık, veri güvenliği ve sosyal güvenlik gibi alanları da kapsayacak. 
 
Menşe kurallarına uyan mallara gümrük vergisi ve kota uygulanmayacak. İhracatımız 
açısından 3. ülke girdisi ile üretim aşamasında Menşe Kurallarının nasıl olacağı ve 
mevcut PAMK Kurallarının geçerli olup-olmayacağı konusu dış ticaretimiz açısından 
en önemli noktalardan biri olacaktır. 
 
Taraflar, çevreyi koruyacak ve iklim değişimi ile mücadeleye öncelik verecek. Sosyal 
haklar ve işçi hakları gözetilecek. 
 
Bağlayıcı bir uzlaşmazlık çözüm mekanizması kurulacak. Bu mekanizma rekabetin adil 
ve eşit şartlar altında gerçekleşmesini sağlarken, rekabeti engelleyici davranışları 
önleyecek 
. 
AB ve İngiltere karasularındaki balık stoku ortak yönetilecek. İngiltere balıkçılık 
aktivitelerini geliştirebilecek. Avrupalı balıkçıların faaliyetleri sürdürülecek. 
 
Hava yolu, kara yolu, demir yolu ve deniz ulaşımları devam edecek. AB ve İngiltere 
ulaşım alanında adil biçimde rekabet edecek. 
 
AB ve İngiltere vatandaşlarının sosyal güvenlik hakları koordine edilecek. 
 
İngiltere, mali katkı sağlaması durumunda AB'nin araştırma programlarına 
katılabilecek. 
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Özellikle sınır ötesi suç ve teröre karşı emniyet ve adli iş birliği çerçevesi kurulacak. 
 
AB ve İngiltere arasında Ortak Konsey kurularak, anlaşmanın nasıl yorumlanacağı ve 
yerine getirileceği belirlenecek. 
 
Anlaşmanın bu aşamadan sonra yürürlüğe girmesi için İngiliz Parlamentosu, AB 
Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanması gerekiyor. 
 
 

NOT ; Avrupa Birliği - İngiltere Ticaret ve İşbirliği Anlaşmasının özet metni tercümesi 
ile birlikte bilahare  paylaşılacaktır. 
 

 
Saygılarımızla, 
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