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1 Euromed Ticaret Yardım Masası tanıtımı
1.1 Neden Euromed Ticaret Yardım Masasını kullanmalıyım?

Euromed ticaret yardım masası Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Fas, Filistin,

Tunus, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ilişkilerin kurulması ve

ticaret yapmak için pazar bilgileri sunan bir Uluslararası Ticaret Merkezi
tarafından geliştirilen bir online portalıdir.

Şu konularda bilgilere ulaşmak için pazar bilgisi modülünü kullanabilirsiniz:

• Çift yönlü, bölgesel ve çok yönlü ticaret anlaşmaları ile ilgili uygulanan
tarife verileri.

• Ticaret anlaşmaları, menşe kuralları ve menşe belgesi hakkında bilgiler.

• İhracat veya ithalat yapmadan önce ürününüzün sağlaması gereken
mevzuat gereklilikleri.

• İthalat ve ihracat ticaret akışları, eğilimleri ve pazar payı göstergeleri.

• İthalat prosedürü kılavuzları ile malların gümrük düzenlemeleri.

• Ticaretle ilgili kurumların irtibat bilgileri.

• Ürün ve ülke bazında ithalat ve ihracat şirketlerinin dizinleri ve irtibat
bilgileri.

Portal kullanıcıya bunlari sağlar:

• Hedef pazar ve dünya piyasasında karşılaştırmalı olarak talebin
hareketliliği konusunda öngörüler kazanmak üzere ticaret göstergeleri
arasında karşılaştırmalar yapma.

• İhraç eden ülkenin ihraç performansını dünya ile kıyaslama.
• Hedef pazarlara giriş koşullarını karşılaştırma.

• Hedef pazarlarda, ülkenize uygulanan pazara giriş koşulları ile rakiplere
uygulananla kıyaslamarı.

• Potansiyel iş ortaklarının bir listesine erişmek.
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Buna ek olarak, pazar bilgisi modülünde sunulanın ötesinde bir bilgi ihtiyacı söz

konusu ise, ticari faaliyetlerde bulunanların ticaretle ilgili soruları için EuroMed

yardım masası modülünü kullanmaları önerilmektedir. Yardım masası hizmeti
şunları sağlar:

• Ticaret kurumları ile zamanlı ve doğru yanıt alacak şekilde iletişime
geçmeyi kolaylaştırır.

• Euromed’in Akdeniz ülkelerindeki ticaret mercileri ve uzman kurumlar ağı
tarafından desteklenmektedir.

• Dâhili bir sorgu yönetim özelliği ile kullanıcılar taleplerinin durumunu
takip etmeleri hususunda yardımcı olmaktadır.

• Konu ve ilgili ülkeye göre yanıtlanmış sorguların listesine erişim sağlar.
1.2 Euromed ticaret yardım masasına nasıl erişebilirim?
Euromed Ticaret Yardım Masasına erişim, Avrupa Birliği’nin desteği sayesinde,
ücretsizdir. Özelliklerin tamamına ve tüm ITC pazar analiz araçları setine erişim

sağlayabilmek için kullanıcıların www.intracen.org/marketanalysis adresinden
kayıt olmaları teşvik edilmektedir.

1.3 Neden erişim güçlüğü çekiyorum?
Nedenler şunlar olabilir:
• ITC’den

bir

internet

bağlantısına

tıklayarak

e-posta

adresinizi

doğrulamanızı isteyen bir e-posta aldınız, ancak doğrulamak için bu

bağlantıya tıklamadınız. Bu nedenle hesabınız etkinleştirilmemiş. Lütfen

hesabınızı doğrulamak için bu e-postaya geri dönün. Dikkat, e-posta spam
klasörüne olabilir.

• Parolanız büyük-küçük harflere karşı duyarlıdır. Lütfen tam olarak
oluşturduğunuz şekilde (büyük ve küçük harflere dikkat ederek) girin.
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• Eğer parolanızı unuttuysanız, yeni bir parola isteyebilirsiniz http://masadmintools.intracen.org/accounts/LostPassword.aspx

• İnternet Tarayıcısı uyumluluğu hakkında: Euromed Ticaret Yardım Masası,
Safari üzerinde optimum performans vermemektedir. Aracımızı Google
Chrome, Mozilla Firefox veya Internet Explorer ile kullanmanızı öneririz.

Hala Pazar Giriş Haritasına neden erişemediğiniz konusunda emin değilseniz,

bize marketanalysis@intracen.org adresinden ulaşın ve aşağıdaki bilgileri verin:
• Giriş yapmak için kullandığınız URL
• Kullanıcı adınız

• Hata mesajı (varsa)

• Kullandığınız tarayıcı ve ilgili sürümü hakkında detaylar (örn. Internet
Explorer 9)

2 Veri ulaşılabilirliği ve veri kaynakları
Euromed ticaret yardım masası tarifeler, Menşe kuralları, tarife dışı önlemler,

ticaret anlaşmaları, gümrük işlemleri, ticaret akışları, ve ticaret göstergeleri

hakkında veri sunar.

2.1 Euromed ticaret yardım masası verileri ne sıklıkla güncellenir?
2.1.1

Tarifeler, tarife dışı önlemler ve ticaret anlaşmaları hakkında veriler:

Gümrük tarifeleri, tarife dışı önlemler ve ticaret anlaşmaları hakkındaki veriler
yılda bir, mümkün olduğunda güncellenir.

Tarife dışı önlemler söz konusu olduğunda ise bu önlemlere ilişkin olarak

sunulan listenin yürürlükte bulunan tarife dışı önlemlerin tamamını kapsadığını
garanti edemeyiz. Bir ülke tanımlayamadığımız veya derleyemediğimiz daha
fazla miktarda düzenleme uygulamaya başlayabilir.
2.1.2

Ticaret akışları ve ticaret göstergeleri verileri
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Ticaret

akışlarının

ve

ilgili göstergelerin istatistikleri Ticaret Haritası

(http://www.trademap.org/) platforma bağlı. Şöyle Veri güncellenir:
Veri türü
HS 6 : Yıllık
GTIP : Yıllık
Aylık ve üç aylık
Göstergeler (eğilimler)

Güncelleştirme
Veriyi alırken
Veriyi alırken
Veriyi alırken
Yılda 4 kez (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim)

2.2 Euromed Ticaret Yardım Masası verileri nereden geliyor?
2.2.1
•

Tarifeler, tarife dışı önlemler ve ticaret anlaşmaları hakkında veriler:

2005 sonrasında uygulanan tarifelere ilişkin verileri ITC Pazara Giriş

Haritası (http://www.macmap.org) veri tabanından gelmektedir ve, en çok

kayrılan ülke (MFN) vergi oranı, tercihli gümrük tarife oranı ile tarife
kotalarına ilişkin bilgiler içermektedir.

• Tarife dışı önlemlere ilişkin (NTM’ler) veriler ITC Market Access Map

(http://www.macmap.org), UNCTAD ve Dünya Bankası’nın ortak çabası ile
UNCTAD’ın da
alınmaktadır.

(TRAINS) dahil olduğu diğer veri tabanlarından
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2.2.2

Ticaret akışları ve ticaret göstergeleri verileri

• Ticaret akışlarının ve ilgili göstergelerin istatistikleri Ticaret Haritası
(http://www.trademap.org/) platforma bağlı.

• Armonize Sistem’in 6 basamaklı seviyesindeki ürünler için Ticaret

Haritasındaki yıllık veriler çoğunlukla dünyanın en büyük ticaret
istatistikleri veri tabanı olan ve Birleşmiş Milletler İstatistik Birimi (United

Nations Statistics Division - UNSD) UN Comtrade’a dayanmaktadır.

• Aynı zamanda Birleşmiş Milletler İstatistik Birimi’ne ulusal ticaret

istatistiklerini bildirmeyen ülkeler için de veriler mevcuttur. Bu ülkelerin
ticaretleri, ortak ülkeler tarafından bildirilen verilere dayanarak yeniden
oluşturulmaktadır. Bu verilere yansıma veriler denmektedir (yansıma
veriler hakkında sözlüğe de bakın).

• 5 yıllık büyüme eğilimi göstergeleri, mevcut ABD Doları değeriyle
logaritmik en küçük kareler eğilimi kullanılarak hesaplanmaktadır.

o Eğer bir ülke son sene için ticaret verilerini bildirmezse, eğilim
hesabı yansıma verilere göre yapılır.

o Eğer bildiren ülke verileri, ilk ve son yılın mevcut olması haricinde

dört yıllık bir süre boyunca mevcut değilse herhangi bir eğilim

hesaplanmaz. İlk ve son yılların olması durumunda bir geometrik
2.2.3

ortalama büyüme hızı hesaplanır.

Verileri indirmek mümkün mü?

Evet, mümkün. Veri indirme özellikleri veri kaynaklarımız Pazara Giriş Haritası

ve Ticaret Haritasında mümkün.
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3 Euromed ticaret yardım masasında ürün ve ülke sınıflandırmaları
3.1 Armonize Sistem (Harmonized System - HS) nedir?
Armonize Sistem (HS) ürünlerin sınıflandırılması amacıyla Dünya Gümrük

Örgütü (DGÖ) tarafından tanımlanmış uluslararası bir terminolojidir. Katılımcı

ülkelerin, ticareti yapılan malları gümrüklenme amacıyla sınıflandırmalarına
olanak tanır. Uluslar arası seviyede HS altı basamaklı bir kod sistemidir.

HS; başlık ve alt başlıklardan oluşan ve 21 kesimde gruplanmış 99 bölümden

oluşan yaklaşık 5000 ürün tanımından meydana gelmektedir. Bir ürün kodunun
altı basamağı iki basamaklı gruplar olarak yorumlanabilir. İlk iki basamak (HS2)

malın sınıflandırıldığı bölümü tanımlar; örn. 09 = Kahve, Çay, Mate ve Baharatlar.
Sonraki iki basamak (HS4) bölüm içindeki gruplandırmayı tanımlar; örn. 09.02 =

Çay, aromalı veya aromasız. Sonraki iki basamak (HS6) daha da spesifiktir; örn.
09.02.10 = Yeşil çay (fermente edilmemiş)... HS6 basamak seviyesine kadar HS ile
ürün sınıflandıran tüm ülkeler aynı sistemi kullanırlar. Armonize Sistem

hakkında daha fazla bilgi edinmek için kendi kendine eğitim platformumuzun
ileri

pazar

analizi

modülündeki

HS

eğitimine

http://www.macmap.org/SupportMaterials/Screencasts.aspx.

bakın

Ülkeler HS6 kodunun arkasına ekstra sayılar ekleyerek detay seviyesini
artırabilirler. Bu ulusal tarife satırı (UTS) seviyesi ürün kodu tüm dünyada

uyumlandırılmış değildir. Uzunluğu ülkeden ülkeye değişebilir, örn. sekiz veya 10
basamaklı olabilir.

3.2 Armonize Sistem (HS) revizyonları nelerdir?
Armonize Sistem 1988’de uygulamaya konmuştur ve dünya çapında neredeyse
tüm ülkeler tarafından benimsenmiştir. Ancak, ürün kodlarını güncel tutmak için
bir çok revizyondan geçmiştir. HS 1996, 2002, 2007, 2012 ve 2017 yıllarında
revize edilmiştir. Herhangi bir ülkenin hangi revizyonu kullandığını ortak pazar
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analizi aracımızın (Pazara Giriş Haritası) veri erişilebilirliği alt modülünden
kontrol edebilirsiniz. Bu revizyonlardan yalnızca bazı ürünler etkilenmiştir,
bunlar aşağıdaki tabloda görülebilir:
Revizyon Yılı

Değişmeyen

Yeni

ürün Yeniden

Ürün Sayısı

sayısı

kullanılan

Silinen ürün
sayısı

ürün sayısı
1988

0

5020

0

0

1996

4421

348

344

255

4451

262

341

432

2002
2007
2012

4713
4748

338
329

173

227

128

176

3.3 Armonize Sistem (HS) sınıflandırmasını kullanarak bir ürünü nasıl
arayabilirim?
Pazar bilgisi sorgulama formunda bir ürün bulmak ve seçmek için “HS ürünü”
arama kutusu alanına HS6 ürün kodunu veya ürün tanımının anahtar

kelimelerini girebilirsiniz. Örneğin, küflü peynir aramak için “peynir” kelimesini
yazın, arama kutusu o anahtar kelime ile ilgili tüm ürünleri getirecektir. Eğer

ürününüzün altı basamaklı HS6 kodunu zaten biliyorsanız, arama kutusuna girin
(örn. peynir, küflü için “040640”). Otomatik tamamlama fonksiyonuna anahtar
kelime girildiğinde uyumlu olmayan ürünler bulunuyorsa, gelişmiş ürün arama
özelliğini kullanabilirsiniz. HS6 ürün kodlarının ürüne özel olduğunu unutmayın.
3.4 Neden elimdeki
bulamıyorum?

Armonize

Sistem

(HS)

kodu

ile

bir

ürünü

Belirli bir HS kodu ile bir ürünü bulamıyorsanız, bu ürünü seçmeye çalıştığınız
bildirimci ülke farklı bir HS revizyonu kullanıyor olabilir. Örneğin, 2007’den
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2012’ye yapılan HS revizyonunda HS6 (070990) taze veya dondurulmuş n.e.s.

sebzeler şu alt kategorilere ayrılmıştır: (070991) Taze veya dondurulmuş
enginar; (070992) Taze veya dondurulmuş zeytin; (070993) Taze veya

dondurulmuş balkabağı, sakız kabağı ve su kabağı; ve (070999) Taze veya

dondurulmuş n.e.s. sebzeler Bu nedenle HS 2012 versiyonunu kullanan bir ülke
için (070990) Taze veya dondurulmuş n.e.s. sebzeler ürününü seçemezsiniz.

Partner pazar analiz aracımızın ürün terminolojileri alt modülü (Pazara Giriş

Haritası) tamamen esnek bir dönüşüm tablosu şeklinde kolay bir HS revizyon

referansı sunmaktadır. Bu tablo ilk olarak bir referans terminolojisi ve ardından

ona karşılık gelen HS revizyonunu seçerek hassas bir HS dönüşümü yapmanızı
sağlamaktadır.

4 Tarifeler ve tarife kotaları hakkında
4.1 Neden aynı ürün için birden çok uygulanan gümrük tarifesi alıyorum?
Euromed ticaret yardım masası size belirli bir ülkeden bir diğerine ithal edilen
bir ürün için geçerli olan tüm tarifelerini gösterir. Fas’tan bir 611300 örgü veya

tığ işle işlenmiş giysi üreticisi, ürününü Ürdün piyasasına %20’lik en çok kayrılan
ülke (MFN) oranı ile ihraç edebilir. Bununla birlikte, aynı ürün GAFTA ya da ikili

işbirliği ve serbest ticaret anlaşması aracılığıyla elde edilen tercihli gümrük
tarifesi olan %0 oranı ile de ihraç edebilir. Her iki oran da potansiyel olarak kabul
edilebilir, ancak ürünün tercihli gümrük tarifesinden faydalanabilmesi için
menşe kurallarını karşılanması gerekmektedir.

Menşe Kurallarına pazar bilgisi modülü içinde (sorgu sonuçları sayfası) Gümrük

Tarifesi ve İç Vergiler başlığı altından ulaşılabilir. Ülkeler arasında mutabık
kalınan tercihli gümrük vergisi oranlarının ticareti yapılan tüm ürünleri
kapsamayabileceğini unutmayın. Bu nedenle en çok kayrılan ülke vergi

oranlarının (MFN) veya genel tarife oranlarının (DTÖ üyesi olmayan ülke

durumunda) serbest ticaret anlaşması imzalamış iki ülke arasında belirli ürünler
için geçerli olmaya devam etmesi mümkündür.
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4.2 Euromed Ticaret Yardım Masasında bildirilen tarife türleri nelerdir?

Ürünlere ve ülkelere bağlı olarak portalda sunulan üç farklı tarife oranı söz
konusu olabilir:
Genel tarife: en çok kayrılan ülke (MFN) statüsü verilmemiş bir ülkeden ithal
edilen ve tercihli ticaret anlaşmasına tabi olmayan bir ürüne konan vergidir.

En çok Kayrılan Ülke (MFN) tarifeleri: DTÖ üyeleri tarafından diğer DTÖ üye
ülkelerinden ithal edilen mallara uygulanan tarifelerdir. DTÖ üyeleri MFN

oranlarını DTÖ üyesi olmayan ülkelere de sunma seçeneğine sahiptir. DTÖ üyesi

olmayan ülkeler için bu oranların uygulanması iki taraflı ticaret anlaşmalarını
gerektirebilir

Tercihli tarifeler: çok kayrılan ülke tarifesinden (MFN) daha düşük olan; bir

tercihli ticaret düzenlemesi veya tek taraflı tarife tavizleri aracılığıyla ayrıcalıklı

muamele gören bir ülkeden gelen ithal mallara uygulanan tarifelerdir. Ülkeler

arasında tercihli gümrük vergisi oranlarının ticareti yapılan tüm ürünleri

kapsamayabileceğini unutmayın.

Uygulanan tarifeler ülkeler tarafından bildirilen şekilde sunulmaktadır ve
şu şekillerde olabilir:
Ad valorem tarifeler: değer bazında uygulanır (örn. belirli bir ithalatın

değerinin %20’si).

Spesifik tarifeler: ithal edilen malların değeri ile değil; hacim, ağırlık vb. gibi

ölçülere göre belirlenir (örn. kg başına $2).

Birleşik tarifeler: Gümrük tarifesi bir ad valorem vergi üzerine bir spesifik

verginin uygulanması veya çıkarılmasından oluşur (örn.: %20 + kg başına $2).
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Karışık tarifeler: Gümrük tarifesi ad valorem vergi oranı ve spesifik vergi oranı

arasında koşula bağlı bir seçime dayalıdır; ve bir üst (tavan) ve/veya alt (taban)
sınırı vardır (örn.: %30 veya kg başına $2, hangisi daha yüksekse).

Teknik tarifeler Gümrük tarifesi alkol içeriği, şeker içeriği vb. gibi çok belirli

teknik faktörlere göre belirlenir (örn. %39 ile %60 arası yağ içeriği olan süt
ürünü sürülebilirler için %9).

Tarife kotaları İki aşamalı tarifedir. Belirlenen kota sayısınca ithalata daha
düşük bir kota kapsamında tarife (IQTR) uygulanır ve kotanın aşılmasının

ardından tüm takip eden ithalatlara daha yüksek bir gümrük tarifesi (OQTR)

uygulanır (örn. Türkiye kabuklu pirince -HS100610- kota kapsamı dışında (%15)

ve kota kapsamı dahilinde (%0) gümrük vergisi uygulamaktadır). IQTR ve OQTR

arasındaki eşik miktarına kota hacmi denir. Portalda bulunan tarife kotaları

tarife oranlarına uygulanır ve kota hacmi, kota içine dahil olan tüm ülkeler ve

ürünler için bir toplu eşiktir. Portal kota hacmi ve kota dönemi hakkında bilgi
sunmamaktadır.

Kotaları uygulamanın birden fazla yolu bulunmaktadır (aşağıdaki tabloya bakın).

Tarife kotaları uygulamak için ana yöntemler
Kod Açıklama
AT

“Uygulanan tarifeler”: İthalatçılara herhangi bir pay ayrılmaz. İthal
mallara Kota İçi Tarife Oranı (IQTR) veya aşağısı içinde sınırsız

FC

miktarlarda izin verilir.

“İlk gelen ilk alır” İthalatçılara herhangi bir pay ayrılmaz. İthal mallara
Kota İçi Tarife Oranı (IQTR) dahilinde, tarife kotası dolana kadar giriş

izni verilir; ardından Kota Dışı Tarife Oranı (OQTR) otomatik olarak
geçerli olur. Malların fiziksel olarak ithalatı sıralamayı ve dolayısıyla
geçerli tarifeyi belirler.
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LD

“Talep üzerine lisans”: İthalatçıların payları genellikle talep edilen
miktarlarla alakalı olarak atanır veya lisans verilir; bu genellikle
fiziksel

ithalatın

gerçekleştiği

dönemin

başlamasından

önce

gerçekleştirilir. Bu ilk gelen ilk alır sistemine göre verilen lisansları
içeren yöntemleri ve lisans isteklerinin mevcut miktarları aştıklarında
AU

oranlı olarak azaltıldığı sistemleri kapsar.

“Açık artırma”: İthalatçıların paylarının atanması veya lisansların

verilmesi büyük oranda bir açık artırma veya rekabetçi teklif
HI

sistemine dayanır.

“Tarihi ithalatçılar”: İthalatçıların paylarının dağıtılması

veya

lisanslarının verilmesi temel olarak geçmiş ithalatlara veya ilgili
ST

ürüne bağlıdır.

“İthalat devlet ticaret kurumları tarafından gerçekleştirilir”: İthalat
payları tamamen veya ana olarak söz konusu ürünü ithal eden (veya

aracılar tarafından yapılan ithalat üzerinde doğrudan denetimi olan)
PG

ticaret kurumu tarafından dağıtılır.

“Üretici grupları veya dernekleri”: İthalat payları tamamen veya temel
olarak ilgili ürünü ithal eden (veya ithalatların üyeler tarafından

OT

doğrudan denetlendiği) bir üretici grubu veya derneğine verilir.

MX

yöntemleri.

“Diğer”: Yukarıdaki kategorilerin hiç birisine açıkça girmeyen idare
“Karışık atama yöntemleri”: Yukarıda belirtilen yöntemlerin bir

kombinasyonunu, hiç bir tanesi baskın olmayacak şekilde kullanan
NS

idare yöntemleri.

“Belirtilmemiş” Herhangi bir idare yöntemi belirtilmemiş olan tarife
kotaları.
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4.3 N/A, %0 ve %0,00 değerleri arasındaki fark nedir? Rakamları nasıl
yuvarlıyorsunuz?
Çok küçük ama sıfır olmayan rakamlar %0,00 olarak gösteriliyor. Eğer bir tarife
bir ülke tarafından sıfır olarak belirtilmişse uygulama %0 gösteriyor.

5 Tarife dışı önlemler hakkında (NTM)
5.1 Tarife dışı önlemler (NTM) nelerdir
Tarife dışı önlemler (NTM) gümrük tarifeleri haricinde ithalat/ihracat ile ilgili
düzenlemelerdir. NTM’ler, tarifeler haricinde, ithalat ve ihracatı fiyatların yanı

sıra miktar olarak da etkileyebilen tüm politika önlemlerini içermektedir.
NTM’ler geniş kapsamlı bir araçlar yelpazesini içermektedir, örneğin: gıda

güvenliği ve hayvan ve bitki sağlığı düzenlemeleri - sıhhi ve bitki sağlığı (SPS)

önlemleri olarak da bilinir; ürünlerin performansına ilişkin önlemler,
etiketlenmesi, boyutu/şekli, tasarımı, işlevi vb. - ticarette teknik engeller (TBT)

olarak da bilinir; kotalar; rekabet engelleyici önlemler; ithalat veya ihracat
lisansları; ihracat kısıtlamaları; gümrük ek vergileri; mali önemler; antidamping

önlemleri vb. Tarifelerin aksine, tarife dışı önlemler sadece sayıların ötesinde
metinlerdir ve genellikle karmaşık yasal metinlerden oluşurlar; bunlar ülkeler ve
sektörlere göre ciddi farklılıklar gösterebilirler.

Özel kurumlar tarafından talep edilen düzenlemeler için özel standartlara bakın.

5.2 Euromed Ticaret Yardım Masası’nda mevcut olan tarife dışı önlemler
(NTM) hakkında bilgi kaynakları nelerdir?
Euromed Ticaret Yardım Masası’nda mevcut olan NTM bilgileri Pazara Giriş

Haritası’ndan gelir ve resmi ulusal kaynaklardan elde edilir. Veri tabanı her
mümkün olduğunda eklenen yeni ülkeler ile sürekli güncellenir.

Ülke bazında en son veri güncellemelerini görmek için lütfen veri kaynağı
(Pazara Giriş Haritası) internet sitemizden ziyaret edin.
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5.3 Bir NTM sınıflandırması mevcut mudur?
NTM sınıflandırması birçok uluslar arası organizasyon tarafından geliştirilmiştir

ve Çok Acenteli Tarife Dışı Önlemler Sınıflandırması olarak anılmaktadır. İki
büyük kategoriden meydana gelmektedir. İthalatla ilgili tarife dışı önlemler

ithalat mallarını düzenlemektedir ve 15 bölüme ayrılmıştır. İhracatla ilgili

önlemler bir ülke tarafından ihracatını düzenlemek için uygulanır. 16 bölümün
her birisi A’dan P’ye kadar olan bir harfle başlayan bir kodla temsil edilir. Genel

olarak her bağımsız bölüm üç basamaklı seviyelere kadar olan gruplamalara
bölünmüştür; örneğin A8, A85, A851. İlk basamak düzenlemeler ve uygunluk

değerlendirmelerini birbirinden ayırır; örneğin A1 ila A6 arasında sınıflandırılan
önlemler teknik düzenlemeler gösterir, A8 ise sertifikasyon, test ve muayene gibi

uygunluk değerlendirmeleridir. Sınıflandırmanın bir özeti aşağıda Şekil 1’de

verilmiştir.
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5.4 Tarife dışı önlemler (NTM) ve tarife dışı engeller (NTB) arasında ne
fark vardır?
Tarife dışı önlemler (NTM), tarife dışı engellerden (NTB) daha geniş bir
kavramdır. NTM’ler uluslar arası ticaret üzerinde etkisi olabilecek, tarifeler
dışında tüm politika önlemlerini içerir. Euromed ticaret yardım masasında
sunulan

NTM

verileri,

belirli

bir

önlemin

ticarete

engel

oluşturup

oluşturmadığına veya koruma niyeti olup olmadığına bakılmaksızın bir ülkenin
düzenleyici ortamını göstermektedir.

5.5 Euromed Ticaret Yardım Masası içindeki Tarife dışı önlemler (NTM)
verileri ve DTÖ bildirimleri arasındaki farklar nelerdir?
Euromed ticaret yardım masasında NTM düzenlemeleri ITC, UNCTAD ve Dünya

Bankası tarafından tarafından ortak olarak toplanan ve ithalat ve ihracatları
düzenleyen kuralları, prosedürleri ve gereksinimleri; ve bunun yanında

ürünlerin sağlaması gereken kuralları örn. SPS gereksinimlerini kapsayan veriler
anlamına gelmektedir.

DTÖ üye ülkeleri tarafından DTÖ Sekreteryası’na yapılan bildirimler Euromed

Ticaret Yardım Masasında gösterilen resmi düzenlemelerin bir alt kümesini
oluşturmaktadır. Ana farklar aşağıda özetlenmiştir.

ITC-UNCTAD-Dünya Bankası DTÖ Bildirimleri
Veri Koleksiyonu
Çok sayıda ulusal kurumdan DTÖ
toplanan aktif verilere dayanır
Uluslar

arası

Sınıflandırmasına
sınıflandırılır
Tüm

üyelerinden

bildirimlere dayanır.

Sekreterliğe

gönderilen

NTM GATT/ DTÖ Anlaşmalarına göre sınıflandırılır.
göre

alanları/sektörleri Bildirimlerin GATT/ DTÖ Anlaşmalarına göre
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tamamen kapsar
Yürürlükteki
(stok)

tüm

gerekli

önlemler.

önlemler Yeni

olduğu

yürürlüğe

önlemler (akış).

alanlar/sektörlerle
girmiş

veya

ilgili

değiştirilmiş

Ticaret üzerindeki potansiyel Potansiyel olarak ticareti sekteye uğratacağı
etkilerine bakılmaksızın tüm düşünülen

önlemler,

önlemler

standartlardan

Tüm ülkeler

DTÖ Üye Ülkeleri

gereksinimleri

daha

örn.

sıkı

uluslar

olan

arası

SPS

6 Ticaret akışları ve ticaret göstergeleri hakkında
6.1 Yansıma veriler nedir
Ticaret verilerini Birleşmiş Milletler İstatistik Birimi’ne bildirmeyen ülkelerin

ticaretleri, ticaret ortakları tarafından bildirilen veriler bazında yeniden
oluşturulabilir. Elde edilen verilere yansıma veri adı verilir. Örneğin eğer Mısır,

Türkiye’den yaptığı çikolata ithalatını bildirmemişse, platform Türkiye’nin

Mısır’a ihracat olarak bildirdiği veriyi gösterir. Yansıma veriler hiç veri
olmamasından iyidir, ancak bazı eksiklikleri vardır:
•
•
•

Yansıma veriler diğer bildirim yapmayan ülkelerle ticareti kapsamaz.
Aktarma meselesi malların gerçek menşeini gizleyebilir.

Yansıma verileri CIF koşullarındaki ihracatları (örn. nakliye ve sigorta

masrafarı) ve FOB koşullarındaki ithalatları (örn. bu hizmetlerin dışarıda
tutulması) değerlendirerek raporlama standartlarını tersine çevirir.
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•

Bildirim yapan ülkelerin sayısı yıldan yıla değişmektedir. Bu nedenle

zaman içinde yansıma veri kullanan karşılaştırmaların dikkatli bir şekilde
yorumlanması gereklidir.

6.2 Neden bildirilen ihracat değeri ve ortak ülkenin yansıma verileri
arasında farklılık var?
İhracat istatistikleri ortak ülkelerin ithalat istatistikleri ile nadiren bire bir
örtüşür.

30’dan fazla neden tespit edilmiştir. Ana nedenler şunlardır:
•

Ticaret sistemleri: Bazı ülkeler özel ticaret sistemini (serbest bölgelerde

yapılan ticareti dışarıda tutar) kullanırken diğerleri genel ticaret sistemini
•

(serbest bölgeleri içerir) kullanmaktadır.

•

bildirmektedir.

•

Miktar ölçümü: Bazı ülkeler brüt ağırlığı, bazıları ise net ağırlığı

Zaman gecikmesi: İhracatlar bir yıl kaydedilmiş ve karşılık gelen
ithalatlar bir sonraki yıl kaydedilmiş ise uyuşmazlıklar ortaya çıkabilir.

Bildirim yapan bir ülke için bir ortak ülke veya ürünün yanlış kaynak

tahsisi söz konusu olabilir. Bu sadece çift yönlü ticareti veya ilgili detaylı

•

ürün seviyelerini etkiler, genel ticareti değil.

Ülke gizliliği (“Nes Alan” olarak kaydedilir, Nes Alan için Ticaret Haritası
sözlüğune bakın) genel uyumsuzluk üzerinde doğrudan bir etkiye neden

olabilir; eğer akış değeri toplam ticarette yayınlanmışsa ancak ortak
tarafından kırınımı yapılmamışsa. Ürün gizliliği mal terminolojisinin detay
seviyelerinde sonuçları etkiler ancak genel karşılıklı ticaret istatistikleri
üzerinde bir etkisi yoktur.
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•

Yeniden ihracatlar (Ticaret Haritası sözlüğune bakın) veya transit bazı

ülkeler tarafından hesaba katılabilmektedir. Birleşmiş Milletler önerileri

diğer şeylerin yanı sıra şunları da belirtmektedir:
o

o

o

ithalat istatistikleri menşe ülke tarafından derlenmelidir (öneri
8.02),

ihracat istatistikleri son bilinen varış noktasına göre derlenmelidir
(öneri 8.09),

Yoldaki mallar ticaret istatistiklerinin haricinde tutulmalıdır (öneri
13.04). Ancak ihraç eden ülke her zaman malın son varış noktasını

bilmemektedir. Ayrıca menşe ülke ne ürünü yeniden ihraç eden
ülkedir ne de ürünün transit yaptığı ülkedir
•

Nakliye ve sigorta maliyetleri bildirilen ithalat değeri (CIF: Cost

Insurance Freight - Maliyet Sigorta Navlunu) içinde yer almaktadır ancak
bildirilen ihracat değeri (FOB: Gemide teslim) içinde yer almamaktadır.

FOB: Gemide teslim anlamına gelen bir ticaret terimidir (incoterm). Detaylar

için www.iccwbo.org/incoterms/id3038/index.html

adresini

ziyaret

edin.

CIF: Maliyet, Sigorta ve Navlun (varış limanı) anlamına gelen bir ticaret terimi
(Incoterm).

Detaylar

adresini ziyaret edin.

için www.iccwbo.org/incoterms/id3038/index.html

Uluslar arası standartlara göre ihracatlar FOB, ithalatlar CIF değerlendirilir.

Ancak bazı ülkeler bu sistemi kullanmamaktadır. Birleşmiş Milletler İstatistik
Birimi internet sitesini comtrade.un.org/db/mr/daexpnotedetail.aspx?nom=-30
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ziyaret

edebilirsiniz.

Buna ek olarak, bildiğimiz kadarıyla FOB değerlerini CIF’e ve geriye
döndürmek için bir modelleme bulunmamaktadır.

Tüm bu nedenler her ülkenin veri derleme metodolojisinden kaynaklanmaktadır.
Birleşmiş Milletler “Uluslar Arası Mal Ticareti İstatistikleri: Kavramlar ve
Tanımlar“ ve “Derleyici Kılavuzu“ içinde önerilerde bulunmuştur. Belirli bir

ülkenin ne kapsamda BM önerisine uyduğunu görmek için lütfen UNSD internet
sitesindeki Uluslar Arası Mal Ticareti İstatistikleri Ulusal Derleme ve Bildirim
Uygulamaları sayfasını ziyaret edin.

6.3 5 yıllık büyüme eğilimi göstergeleri nasıl hesaplanıyor?
5 yıllık büyüme eğilimi göstergeleri, mevcut ABD Doları ($) değeriyle logaritmik

en küçük kareler eğilimi kullanılarak hesaplanmaktadır. Onlar yılda dört kez
(Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) güncellenir. Bir önceki yılın verilerine ilk
güncelleme Nisan ayında yapılır. Eğer bir ülke son sene için ticaret verilerini

bildirmezse,

eğilim

hesabı

yansıma

verilere

göre

yapılır.

Eğer bildiren ülke verileri, ilk ve son yılın mevcut olması haricinde dört yıllık bir
süre boyunca mevcut değilse herhangi bir eğilim hesaplanmaz. İlk ve son yılların
olması

durumunda

bir

geometrik

ortalama

büyüme

hızı

hesaplanır.

En küçük kareler yöntemi eğilimi genellikle kullanılan bir büyüme göstergesidir.
Şu gibi avantajları vardır:
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•

Dikkate alınan gözlemlerin her birisini dikkate alır; bunun aksine

geometrik (veya birleşik) büyüme hızları sadece ilk ve son gözlemleri
•

dikkate alır.

Gözlemlenen büyümenin stabilitesini ölçer (Euromed Ticaret Yardım
Masasında bulunmamaktadır).

Olumsuz tarafından bakılırsa, en küçük kareler büyüme trendi aşırı (dışarıda
kalan) değerlere karşı çok hassastır. Bu gibi değerler sonuçları saptırabilir.
6.4 Uygulanan döviz kurları nedir?

Birleşmiş Milletler İstatistik Birimi ‘nden aldığımız yıllık veriler ABD Doları ($)
cinsindendir.

6.5 Ticaret akışları için kullanılan değer birimi nedir?
Ticaret akışları için bin dolar ve beş yıllık eğilimlerle pazar payları için yüzde

değer birimi olarak kullanılır.
6.6 Uluslar arası
bulabilirim?

ticarete

ilişkin

geçmiş

istatistiklerini

nereden

Ticaret akışları için 2001 yılına ait zaman serileri Ticaret Haritası’dan

(http://www.trademap.org) elde edilebilir. Daha önceki yılların verileri
Birleşmiş Milletler İstatistik Birimi’nde mevcuttur.

6.7 Diğer ticaret istatistikleri veri tabanlarını nerede bulabilirim?
Diğer ticaret i�statistikleri aşağ ıdaki internet sitelerinde mevcuttur:

BM Comtrade: comtrade.un.org/

Eurostat: epp.eurostat.ec.europa.eu

Dünya Ticaret Atlası: www.gtis.com

Birleşik Devletler Uluslar Arası Ticaret Komisyonu: www.usitc.gov
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Entegre Ticaret İstihbarat Portalı (Dünya Ticaret Organizasyonu): http://i-

tip.wto.org

FAO Stat: http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/home/F
Dünya Bankası WITS: http://wits.worldbank.org/

7 Diğer pazar bilgileri hakkında
7.1 İthalat Prosedürleri sekmesinde ne tür bilgiler bulunabilir?
İthalat

prosedürü

sekmesi

ve

malların

gümrükten

çekilmesi

işlemini

hızlandırmak için adım adım gümrük gereklilikleri sunar. Kılavuz, hedef

pazardaki ticaretle ilgili kurumlardaki uzmanlar tarafından incelenmiş ve
onaylanmıştır. ve gereken kilit bilgiler konusunda KOBİ’lerin ve ilk defa ihracat

yapacakların ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlanmıştır. Örneğin:
1. Bir beyannamenin hazırlanması ve gerekli belgeler.

2. Malların farklı prosedürlerden geçmesi için gereken ortalama süre.

3. Birden fazla kurum için tek pencere sistemi gibi hızlandırılmış
sistemlerin; veya sık ihracat yapan şirketler için altın listenin varlığı,

4. Dijital beyanname için mevcut bilgisayar sistemlerinin olması,
5. Malın ülkeye girebilmesi için uygulanan farklı rejimler,

6. Vergi ve harçların ödenmesi ve gümrükleme.
7. Ve bazı örnek belgelerle beyanname formu

7.2 Ticaret irtibat kişileri sekmesi ne tür bilgiler sunar?
Ticaret irtibat kişileri sekmesi hedef pazarlarda seçilen ürünü ithal eden

şirketlerin irtibat bilgilerini ticaret aktörlerine sağlayarak potansiyel ticaret
ortaklarını bulma arayışını kolaylaştırır. Bir sorgu başlatıldıktan sonra, ticaret
irtibat kişileri sekmesi bir ITC Pazar Analizi Aracı olan Ticaret Haritasına bağlantı
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oluşturur ve seçilen ürün ve hedef pazar için ithalat yapan şirketleri listeler.

Ticaret Haritasında ticaret aktörleri şu gibi ticaret irtibat bilgilerine ulaşabilirler:
• şirket adı

• çalışan sayısı
• ülke

• şehir

• Telefon

• İnternet sayfası

Bu sekme aynı zamanda hedef pazardaki Ticaret Dizinlerinin bir listesini sunar.
7.3 Faydalı bağlantılar
Faydalı bağlantılar sekmesi gümrükler, fikri mülkiyet ve genel ekonomik bilgi

kaynakları gibi sorumlu mercilerin internet sitelerini sunar. Aynı zamanda ticaret
odaları ve yatırım teşvik ajansları gibi ticaret teşkilatlarının bağlantıları da

verilir.

8 Yardım masası modülü hakkında
8.1 Yardım masası sisteminin kapsamı nedir?
EuroMed Ticaret Yardım Masası ortak ülkelerin ticaretine ilişkin yetkililerin bir
ağ tarafından desteklenen bir online bilgi servisidir ve sorularınız cevap sağlar.

Sorgu yönetim sisteminin kapsamı düzenlemeler ve prosedürler konusunda
halka açık olan bilgiler ve verilerle ilgili sorulardır.

Yardım masası ekonomik aktörler arasındaki anlaşmazlıklar veya bir ticaret
politikasının doğası gibi meselelerden kaçınmaktadır; zira bu sorunlar için başka
mekanizmalar bulunmaktadır.
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8.2 Bir sorgunun yanıt alması ne kadar sürer?
Zaman gerekli çalışmanın akışı ve talebin niteliğine bağlı olacaktır. Bazı sorgular
ülkenin odak noktası tarafından yanıtlanabilir ve bazıları özel bir ajans bir uzman
başvurmanız gerekecektir.

Modül dahili bir sorgu yönetim sistemi ile gelmektedir, bu sistem kullanıcıların

bir sorgunun durumunu gönderme anından yanıtlanana kadar takip etmesini
olanaklı kılar.

Ayrıca, bir sorgunun durumu ITC yardım masası yöneticileri ve Ulusal İrtibat
Noktası tarafından her değiştirildiğinde ticaret aktörlerine bildirim e-postası
gönderilecektir.

8.3 Daha önce gönderilmiş sorgulara ve alınıp verilen belgelere erişmek
mümkün müdür?
Ekonomik aktörlere tüm çözümlenmiş sorguları bulabilecekleri bir “Yanıtlanmış

Sorgular Listesi” alt modülü verilir.

Bir sorgu göndermeden önce ekonomik aktörlerin ilk adım olarak her zaman
“yanıtlanmış sorgular listesini” kontrol etmesini öneririz. Sorunun yanıtlanmış
olması mümkündür.

Alt modül bir tablo formatında verilir; bu tablo sorguları tanımlayan sütunlara
göre sıralanabilir: gönderim tarihi, tür, hedef pazar, ihracat ülkesi, konu, HS kodu,

sorguyu yanıtlamaktan sorumlu profil - ulusa odak noktası veya ITC yöneticisi-,

son alınan eylem ve son güncelleme.

“Detaylar” sekmesi bir önceki “sorgular listesi” sunar ve kullanıcıların ekler

bölümünde paylaşılan belgeleri görmesine izin verir (herkesin görmesi için
onaylanmışsa,

aksi

takdirde

sadece

sorguyu

gönderen

ticaret

aktörü

görebilecektir.) İkinci sekme olan “geçmiş” sorgunun son yanıtını ve ayrıca farklı
kullanıcılar (ticaret aktörleri, IRC yardım masası yöneticileri, Ulusal İrtibat
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Noktalar ve uzmanlar) arasındaki haberleşmeyi ve alınan gerekli eylemleri bir iş
akışı formunda, sorgunun gönderilmesinden çözümlenmesine kadar gösterir.

8.4 Euromed ticaret ve yatırım destek kurumları ağının irtibat bilgilerine
ulaşmak mümkün müdür?

“Ticaret ve yatırım destek kurumları ağı” alt modülü Akdeniz ülkelerindeki bu

kurumların irtibat bilgilerini bulmak içindir: fiziksel adres, telefon numarası,
faks, e-posta ve internet sitesi.

Liste şu gibi kurumları içerir: Ticaret Odaları, Ticaret Destek Kurumları, Yatırım

Teşvik Ajansları, Gümrük, Ulusal Bankalar, Ulusal Standartlar Kurumları,
İstatistik Ofisleri, Ekonomi Bakanlıkları ve diğerleri.

9 Kullanıcı desteği
9.1 Kullanıcılar için çevrim içi eğitim materyalleri bulmak mümkün
müdür?
Kullanıcı kılavuzları ve açıklayıcı videolar kullanıcılar Ticaret Yardım Masası
Euromed Referans Malzemeler modülünde mevcutdur.

Ayrıca şu linke video eğitimleri, sunumlar ve uygulamalı egzersizleri ile ITC Pazar

Analizi Araçları için bir eğitim platformu sunmaktadir:
http://www.itc-learning.org/course/view.php?id=38
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