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Bosna-Hersek’ten yapılan un ithalatı
görüşmelerimize devam etmekteyiz.

ve

sektörümüze

verdiği
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hususunda

2003 yılında; Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek arasında yapılan Serbest Ticaret
Anlaşması(STA)’nda mevcut sektörel sıkıntıların Bakanlık tarafından izlendiğini, sadece un
sektörü değil, diğer bazı sektörlerde de sorunların bulunduğu tarafımıza ifade edilmiştir. Bu
kapsamda, Bosna-Hersek heyetleri ile temaslarının devam ettiği ancak STA’ların
müzakerelerinin tüm sektörler bazında yapıldığı, bu yüzden tek tek sektörler için istenecek bir
“koruma önlemi”’nin, diğer sektörler ya da STA’nın tümü üzerinden taviz vermekten geçtiği
tarafımıza aktarılmıştır.
Günhan Ulusoy, TUSAF Başkanı ve Kadir Bal, İthalat Genel Müdürü

Ayrıca, Türk dış politikası nedeniyle Balkan ülkeleri ile ilişkilerin orta ve uzun dönemde
Bosna-Hersek’in çıkarları doğrultusunda şekillendirilmeye çalışıldığına işaret edilerek, dost
ve kardeş ülke Bosna-Hersek’in bölgede siyasi ve ekonomik olarak yalnız bırakılmadığının
gösterilmesinden taviz verilmesinin pek kolay olmadığını belirtilmiştir.
Bununla beraber, STA’ların şartları göz önüne alındığında, verilen imtiyazın sektörler bazında
yerli sanayinin olumsuz etkilenmesinin derecesine göre, kamu otoritesinin anlaşma genel ve
özel şartlarına göre, sektörlerin Bakanlıktan “koruma önlemi” talebinde bulunabileceği ifade
edilmiştir.
Günhan Ulusoy ve AB Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Kısa

Bu noktada, Bakanlık Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı “olumsuz etkilenmenin
derecesi” kavramı üzerinde durarak, sektörümüz açısından Bosna-Hersek’ten un ithalatının
boyutlarının henüz sektörün geneli üzerinde yeterli tahribata yol açtığı hususunda ellerinde
son istatistiki veriler ışığında yeterli bilgi ve verinin bulunmadığını ifade etmişlerdir. Bu
noktada, sadece Marmara Bölgesi üzerindeki olumsuz etkileri hususunda yapılacak
çalışmalarımız Bakanlığın değerlendirmesine, miktar ve değer üzerinden “koruma önlemi” ile
birlikte sunulacaktır.
İthalatta “menşei” aranması hususunda ise tarafımıza aktarılan çerçevede; Macaristan ve
Hırvatistan dışında kalan Balkan ülkelerinin de, Bosna-Hersek ile yapılan STA’nın kapsamı
içinde değerlendirildiği işaret edilerek, bu ülkelerinin de birbirleri ile yaptıkları ticaretinde,
Türkiye’ye Bosna-Hersek’ten yapılan ihracata konu olabileceği ifade edilmiştir.
Bosna-Hersek’ten un ithalatı yapan firmaların ticaretlerinin Bakanlık tarafından takip edildiğine işaret
edilerek, DİR rejimi kapsamında ithal edilen unların ihracata konu olabileceği hususlarında
suistimallerin araştırılmasına devam edileceği tarafımıza aktarılmıştır.

