
SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI 

 

Türkiye'nin, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı kapsamında, Avrupa Birliği’nin (AB) Ortak 

Ticaret Politikasını (OTP) üstlenme yükümlülüğü bulunmakta olup, üçüncü ülkelere yönelik 

olarak AB'nin tercihli ticaret sistemi üstlenilmektedir. Bu kapsamda, Türkiye, AB'nin Serbest 

Ticaret Anlaşmaları (STA) akdettiği ülkelerle karşılıklı yarar esasına dayalı benzer anlaşmalar 

akdetmektedir. 

Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda: 
 

 Ülke pozisyonu belirlenmekte ve müzakerelerde savunulmaktadır; 

 Anlaşmanın uygulanması ile ilgili ticari sorunlar tespit edilmekte ve çözüm 

üretilmektedir; 

 Ülkelere göre ihracat potansiyeli ve ithalat ile ilgili koruma önlemleri tespit 

edilmektedir; 

 Anlaşmalardan doğan ülkemiz hakları savunulmaktadır. 
 

Bugüne kadar, ülkemizce 36 STA imzalanmış olup, bunlardan Orta ve Doğu Avrupa 

ülkeleriyle akdedilmiş olan 11 STA, bu ülkelerin AB üyelikleri nedeniyle feshedilmiştir. 

Geriye kalanlardan 20 STA (EFTA, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Filistin, Tunus, Fas, 

Suriye
1
, Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Şili, Güney Kore, Morityus, 

Lübnan, Kosova, Moldova, Malezya, Faroe Adaları, Singapur, Sudan, Venezuela ve Katar) 

hâlihazırda yürürlüktedir. 1 Aralık 2009 tarihinde imzalanarak 1 Mart 2011 tarihinde 

yürürlüğe giren Türkiye-Ürdün STA, 22 Kasım 2018 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. 

Lübnan, Kosova, Sudan, Venezuela ve Katar ile imzalanan Anlaşmalar taraflarca iç onay 

sürecinin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girecektir. Gana STA’nın müzakere süreci 

tamamlanmış olup, imzalanması beklenmektedir. Türkiye’nin hâlihazırda 17 ülke/ülke grubu 

[Ukrayna, Kolombiya, Ekvator, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kamerun, Seyşeller, Körfez 

İşbirliği Konseyi (KİK), Libya, Güney Amerika Orta Pazarı (MERCOSUR), Peru, Japonya, 

Meksika, Cibuti, Çad, Pakistan, Tayland, Endonezya] ile STA müzakereleri devam 

etmektedir. Ayrıca, 8 ülke/ülke grubu [Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada, 

Hindistan, Vietnam, Orta Amerika Topluluğu, diğer Afrika Karayip Pasifik Ülkeleri, Cezayir 

ve Güney Afrika Cumhuriyeti] nezdinde STA müzakerelerine başlama girişiminde 

bulunulmuştur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                      
1
 Türkiye ile Suriye Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması 6 Aralık 2011 tarihli Bakanlar 

Kurulu Kararı ile askıya alınmıştır. 



YÜRÜRLÜKTE BULUNAN STA’LAR 
 

EFTA 
 

Karşılıklılık esasına göre, İsviçre ve Lihtenştayn ile 1 Nisan 1992, Norveç ve İsveç ile 1 Nisan 

1992, Finlandiya ile 1 Mayıs 1992, İzlanda ile 1 Eylül 1992, Avusturya ile 1 Ekim 1992 

tarihlerinde yürürlüğe girmiştir. 

Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız. 

İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız. 

İsrail 
 

1 Mayıs 1997 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 

Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız. 

İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız. 

Makedonya 
 

1 Eylül 2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 

Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız. 

İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız. 

Bosna-Hersek 
 

1 Temmuz 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 

Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız. 

İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız. 

 
Filistin 

 

1 Haziran 2005 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 
 

Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız. 

İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız. 

Tunus 
 

1 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 

Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız. 

İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız. 

https://ticaret.gov.tr/data/5bfbfb3313b8762fa4955cbe/EFTA%20T%C3%BCrk%C3%A7e%20Metin.doc
https://ticaret.gov.tr/data/5bfbfb3313b8762fa4955cbe/EFTA%20%C4%B0ngilizce%20Metin.zip
https://ticaret.gov.tr/data/5bfbfa2e13b8762fa4955caa/Turkiye%20Israil%20STA%20TR.pdf
https://ticaret.gov.tr/data/5bfbfa2e13b8762fa4955caa/Turkiye%20Israil%20STA.zip
https://ticaret.gov.tr/data/5bfbf9e313b8762fa4955ca3/Makedonya%20STA_turkish.zip
https://ticaret.gov.tr/data/5bfbf9e313b8762fa4955ca3/Makedonya%20STA_english.zip
https://ticaret.gov.tr/data/5bfbf5fa13b8762fa4955c76/BosnaHersekturkce.zip
https://ticaret.gov.tr/data/5bfbf5fa13b8762fa4955c76/BosnaHersekingilizce.zip
https://ticaret.gov.tr/data/5bfbfabe13b8762fa4955cb3/Filistin%20STA_turkce.zip
https://ticaret.gov.tr/data/5bfbfabe13b8762fa4955cb3/Filistin%20STA_english.zip
https://ticaret.gov.tr/data/5bfbf66d13b8762fa4955c7c/Tunus%20T%C3%BCrk%C3%A7e%20Metin.zip
https://ticaret.gov.tr/data/5bfbf66d13b8762fa4955c7c/Tunus%20%C4%B0ngilizce%20Metin.zip


Fas 
 

1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 

Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız. 

İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız. 

Suriye 

1 Ocak 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 

Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız. 

İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız. 

Mısır 
 

1 Mart 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 

Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız. 

İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız. 

Arnavutluk 
 

1 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 

Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız. 

İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız. 

Gürcistan 
 

1 Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 

Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız. 

İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız. 

Karadağ 
 

1 Mart 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 

Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız. 

İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız. 

Sırbistan 
 

1 Eylül 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 

Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız. 

İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

https://ticaret.gov.tr/data/5bfbfae313b8762fa4955cb6/Fas%20STA%20turkce.zip
https://ticaret.gov.tr/data/5bfbfae313b8762fa4955cb6/Fas-Tr-Morocco%20FTA%20(english).zip
https://ticaret.gov.tr/data/5bfbf6c413b8762fa4955c85/Suriye%20STA_TURKCE-1.zip
https://ticaret.gov.tr/data/5bfbf6c413b8762fa4955c85/Suriye%20STA_english.rar
https://ticaret.gov.tr/data/5bfbf99213b8762fa4955c9b/M%C4%B1s%C4%B1r%20T%C3%BCrk%C3%A7e%20Metin.zip
https://ticaret.gov.tr/data/5bfbf99213b8762fa4955c9b/M%C4%B1s%C4%B1r%20%C4%B0ngilizce%20Metin.zip
https://ticaret.gov.tr/data/5bfbf5a713b8762fa4955c73/Arnavutluk%20T%C3%BCrkce%20Metin.zip
https://ticaret.gov.tr/data/5bfbf5a713b8762fa4955c73/Arnavutluk%20%C4%B0ngilizce%20Metin.zip
https://ticaret.gov.tr/data/5bfbfa5e13b8762fa4955cad/GurcistanTURKCE%20METIN.zip
https://ticaret.gov.tr/data/5bfbfa5e13b8762fa4955cad/GurcistanINGILIZCE.zip
https://ticaret.gov.tr/data/5bfbfa0513b8762fa4955ca7/Karadag-Turkce_TURKEY%20Version.zip
https://ticaret.gov.tr/data/5bfbfa0513b8762fa4955ca7/Karadag-TR-Mon%20FTA%20ENGLISH.pdf
https://ticaret.gov.tr/data/5bfbf73313b8762fa4955c8c/S%C4%B1rbistan%20T%C3%BCrk%C3%A7e,%20S%C4%B1rp%C3%A7a%20ve%20%C4%B0ngilizce%20Metinler.zip
https://ticaret.gov.tr/data/5bfbf73313b8762fa4955c8c/S%C4%B1rbistan%20T%C3%BCrk%C3%A7e,%20S%C4%B1rp%C3%A7a%20ve%20%C4%B0ngilizce%20Metinler.zip


Şili 
 

1 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 

Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız. 

İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız. 

Güney Kore 
 

1 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 

Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız. 

İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız. 

Morityus 
 

1 Haziran 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 

Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız. 

İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız. 

Malezya 
 

1 Ağustos 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 

Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız. 

İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız. 

Moldova 

1 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 

Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız. 

İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız. 

Faroe Adaları 

1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 

Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız. 

İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız. 

Singapur 

1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 

Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız. 

İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

 

https://ticaret.gov.tr/data/5bfbf69c13b8762fa4955c81/%C5%9Eili%20T%C3%BCrk%C3%A7e%20Metin.zip
https://ticaret.gov.tr/data/5bfbf69c13b8762fa4955c81/%C5%9Eili%20%C4%B0ngilizce%20Metin.zip
https://ticaret.gov.tr/data/5bfbfa8a13b8762fa4955cb0/GuneyKoreTurkce.zip
https://ticaret.gov.tr/data/5bfbfa8a13b8762fa4955cb0/GuneyKoreIngilizce.zip
https://ticaret.gov.tr/data/5bfbf93f13b8762fa4955c94/Morityus%20T%C3%BCrk%C3%A7e%20Metin.zip
https://ticaret.gov.tr/data/5bfbf93f13b8762fa4955c94/Morityus%20%C4%B0ngilizce%20Metin.zip
https://ticaret.gov.tr/data/5bfbf9b313b8762fa4955ca0/Malezya%20T%C3%BCrk%C3%A7e%20Metin.zip
https://ticaret.gov.tr/data/5bfbf9b313b8762fa4955ca0/Malezya%20%C4%B0ngilizce%20Metin.zip
https://ticaret.gov.tr/data/5bfbf96613b8762fa4955c97/Moldova%20T%C3%BCrk%C3%A7e%20Metin.zip
https://ticaret.gov.tr/data/5bfbf96613b8762fa4955c97/Moldova%20%C4%B0ngilizce%20Metin.zip
https://ticaret.gov.tr/data/5bfbfb0d13b8762fa4955cbb/TR-FO%20FTA%20Text_TR_TR%20version.doc
https://ticaret.gov.tr/data/5bfbfb0d13b8762fa4955cbb/TR-FO%20FTA%20Text_ENG_TR%20version.doc
https://ticaret.gov.tr/data/5bfbf70113b8762fa4955c88/Singapur%20T%C3%BCrk%C3%A7e.rar
https://ticaret.gov.tr/data/5bfbf70113b8762fa4955c88/Singapur%20%C4%B0ngilizce.rar


İç Onay Süreci Devam Eden STA'lar 
 

Lübnan 
 

24 Kasım 2010 tarihinde imzalanmış olup, Lübnan tarafının iç onay sürecinin 

tamamlanmasının ardından yürürlüğe girecektir. 

Kosova 
 

27 Eylül 2013 tarihinde imzalanmış olup, her iki ülke iç onay süreçlerinin tamamlanmasının 

ardından yürürlüğe girecektir. 

Sudan 

24 Aralık 2017 tarihinde imzalanmış olup, her iki ülke iç onay süreçlerinin tamamlanmasının 

ardından yürürlüğe girecektir. 

Venezuela 

18 Mayıs 2018 tarihinde imzalanmış olup, her iki ülke iç onay süreçlerinin tamamlanmasının 

ardından yürürlüğe girecektir. 

Katar 

4 Eylül 2018 tarihinde imzalanmış olup, her iki ülke iç onay süreçlerinin tamamlanmasının 

ardından yürürlüğe girecektir. 

Gana 
 

Müzakere süreci tamamlanmış olup, imzalanması beklenmektedir. 


