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PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Türkiye ve AB’deki KOBİ’ler arasında karşılıklı etkileşim
ve ortaklıklara yeni bir boyut kazandıran Gümrük
Birliği, KOBİ’lerin yenilikçilik ekosistemindeki payını da
güçlendirecektir. Bu amaçla, proje çıktıları, Türkiye ve
Slovakya’nın farklı bölgelerinde ulusal yuvarlak masa
toplantıları düzenlenmesi; mevcut durumun analiz edildiği
ülke bazlı raporlar hazırlanması; politika mevzuatı ve bunun
Gümrük Birliğine ilişkin olarak uygulanması konusunda farklı
uygulamalara yönelik bilgi alışverişi; 100 katılımcılı bir seminer
düzenlenmesi; KOBİ düzeyinde daha iyi Gümrük Birliğine
yönelik politika önerileri ve yol haritaları geliştirilmesi;
“Gümrük Birliği kapsamında Türkiye ve AB Ülkelerindeki
KOBİ’lerin Rekabetçiliği” Raporu hazırlanması; yol haritası,
politika ve mevzuat önerilerinin mevzuat düzenleyicilerle
basılı olarak paylaşılması ve olumlu etkilerin Türkiye ve AB’de
yaygınlaştırılması için “gümrük birliği anlaşmasının KOBİ’ler
düzeyinde geliştirilmesi ve güncellenmesi” konusunda
farkındalığın arttırılması olacaktır. Belirtilen çıktıların elde
edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:
• TÜRKONFED (TÜRKİYE) ve BAS (Slovakya) arasında
ikili bilgi paylaşımı ve işbirliğine yönelik güçlü bir yapı
oluşturulması
• Deneyim paylaşımı; bir İşbirliği Platformunun kurulması ve
güncellenmesi
• Ortak çalışma ve politikalara yönelik ülke raporları
• “Gümrük
birliği
anlaşmasının
geliştirilmesi
ve
güncellenmesi” konusunda farkındalığın arttırılması
• Yeni Gümrük Birliği Anlaşmasına yönelik Bildirge
Hazırlanması
• “Gümrük Birliği kapsamında Türkiye ve AB Ülkelerinde
KOBİ’lerin Rekabetçiliği” Raporu hazırlanması
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PROJENİN AMACI
Projenin amacı, “(29. Fasıl) Gümrük Birliği”
kapsamında TÜRKONFED ve BAS arasındaki uzun
dönemli ve sürdürülebilir işbirliğinin güçlendirilmesi
ve gümrük birliği anlaşmasının özellikle de KOBİ’ler
odaklı geliştirilmesi ve güncellenmesine katkı
sağlanmasıdır. Projenin özel amacı, gümrük birliği
anlaşmasının KOBİ’ler düzeyinde TÜRKONFED ile
BAS arasındaki iki taraflı bilgi paylaşımı ve işbirliği
yoluyla geliştirilmesi ve güncellenmesine yönelik
ortak çalışma ve politikalar geliştirilmesi; “gümrük
birliği anlaşmasının KOBİ’ler odaklı geliştirilmesi
ve güncellenmesi” ve “Türkiye ve AB ekonomisi
üzerindeki olumlu etkileri” konusunda farkındalığın
arttırılmasıdır.

