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1. Kısaltmalar 

AB Avrupa Birliği 

ABD Amerika Birleşik Devletleri 

AVE Ad Valorem Equivalent (Ad Valorem Eşdeğeri) 

Brexit İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden Ayrılması 

CN Combined Nomenclature (Kombine Nomanklatür) 

DTÖ Dünya Ticaret Örgütü 

GB Gümrük Birliği 

GTİP Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 

HS Harmonized System (Armonize Sistem) 

ITC International Trade Centre (Dünya Ticaret Merkezi) 

MFN Most Favoured Nation (En Çok Gözetilen Ulus) 

NTL National Tariff Line (Ulusal Tarife Düzeyi) 

T.C. Türkiye Cumhuriyeti 

TEPAV Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 

TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

TR Türkiye 

TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu 

UK United Kingdom (Birleşik Krallık - İngiltere) 

WTP WTO World Tariff Profile (DTÖ Dünya Tarife Profilleri) 

http://www.tepav.org.tr/
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2. Ürün Bazlı Brexit Rehberi Web Arayüzü Kullanım Kılavuzu 

“Özel Sektör için Ürün Bazlı Brexit Rehberi“, geçiş sürecini takiben Türkiye’deki ihracatçı ve ithalatçıların 

Brexit sonrasında karşı karşıya gelecekleri yeni gümrük vergilerinin doğrudan ve dolaylı etkilerini ürün 

bazında takip edilebilmesi için hazırlanmış bulunmaktadır. 

“Özel Sektör için Ürün Bazlı Brexit Rehberi Web Arayüzü” aracılığıyla, firmalar, kendi ürünlerini aratıp ilgili 

ürünlerdeki mevcut gümrük vergilerine ve geçiş süreci sonrasında karşılaşılacak gümrük vergilerine tek bir 

kaynak üzerinden ulaşabilmektedir. Her ne kadar Brexit sonrası ticaret ilişkilerinde temel alınacak gümrük 

vergilerinin ne olacağı halen kesinleşmemiş olsa da bu arayüz, mevcut şartlarda yeni bir değişiklik 

gerçekleşmezse geçiş süreci sonrasında bizleri nelerin beklediğini göstermektedir. Süreç içerisindeki 

gelişmeleri takiben arayüz de güncellenecektir. 

Ürün Bazlı Brexit Web Arayüzü ile her bir ürün için ilgili ürünün doğrudan ve dolaylı olmak üzere Brexit’ten 

etkilenme durumu paylaşılmaktadır. Doğrudan etkiler, Türkiye’deki ihracatçıların ve ithalatçıların Türkiye ve 

İngiltere arasında yeni bir anlaşma olmaması durumunda mevcut duruma kıyasla karşılaşacakları değişiklikleri 

göstermektedir. Yeni bir anlaşma olması durumunda, bu çerçevede paylaşılan veriler de yine web 

arayüzünde güncellenecektir. Dolaylı etkiler ise Türkiye’nin karşılaştığı veya karşılaşacağı gümrük 

vergilerinden bağımsız olarak İngiltere’ye mal ihraç eden üçüncü ülkeler karşısında Türkiye’nin olası rekabet 

gücü değişimini göstermektedir. Bu kapsamda, dolaylı etkiler, Türkiye ve İngiltere arasında anlaşma olsun 

veya olmasın Çin veya Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi İngiltere’ye geçmişte de, Brexit geçiş süreci 

sonrasında da belirli bir ticaret anlaşması kapsamı dışında mal ihraç eden ülkeler karşısında Türkiye’nin 

pozisyon değişikliğini göstermektedir. Türkiye’nin ticaret anlaşması dışında ithalat gerçekleştirilen ülkelere 

yönelik uyguladığı ithalat gümrük vergilerinde Brexit kapsamında özel bir değişiklik olmadığı için Türkiye’nin 

İngiltere’den ithalatında ayrıca bir dolaylı etki söz konusu değildir. 

Gümrük vergileri ve gümrük vergilerindeki değişim durumuna ek olarak, ürünlerin sektörleri, 2019 yılına ait 

ihracat/ithalat ticaret hacimleri de bu arayüzde paylaşılmaktadır. Ayrıca geçiş süreci sonrasında gümrük 

vergileri nedeniyle rekabet gücünde kayıp yaşanabilecek ihracat kalemleri için belirlenen alternatif pazar 

önerileri de web arayüzünde paylaşılmaktadır. 

www.tepav.org.tr/brexit adresinden ulaşılabilen ve Şekil 1’deki gibi bir açılış ekranına sahip olan Web 

Arayüzünde, 21 ayrı sektörden Türkiye’nin İngiltere’ye ihracatında 9.336 ve İngiltere’den ithalatında ise 

16.465 adet ürün için ürün bazında bilgiler mevcuttur. 

http://www.tepav.org.tr/
http://www.tepav.org.tr/brexit
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Şekil 1 - Ürün Bazlı Brexit Rehberi Web Arayüzü açılış sayfası 

 

Kaynak: www.tepav.org.tr/brexit 

http://www.tepav.org.tr/
http://www.tepav.org.tr/brexit
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2.1. Ürün Bazlı Brexit Rehberi Web Arayüzü - İhracat Sayfası 

Türkiye’nin İngiltere’ye ihracatında; ürün düzeyinde bilgilere ulaşmak için Şekil 1’deki açılış ekranında yer 

alan ve ihracat bölümünü belirten “Tıklayınız” bağlantısına tıklanmalıdır. Daha sonrasında yeni açılan ürün 

sayfasında (bknz. Şekil 2), aranmak istenen ürünün HS8 ürün kodu ya da tanımı girilerek filtrele butonuna 

tıklamak gerekmektedir. Örneğin; “87042191” HS8 kodu ekrana girildiği zaman, Şekil 3’te paylaşılan ürün 

tablosu görüntülenmektedir. Eğer ürün kodu kısmına sadece “87” girilirse; ürün kodu içerisinde herhangi bir 

yerde “87” geçen bütün ürünler listelenmektedir. Ürün tanımı (HS8) kısmına “Oncorhynchus apache, 

oncorhynchus chrysogaster türü balık (canlı)” yazıldığında “3019110” HS8 kodlu ürün filtrelenirken; ürün 

tanımına sadece “balık” yazılması durumunda, hayvansal ürünlerden hazır giyime kadar çeşitli sektörlerde 

içerisinde balık kelimesi geçen tüm ürünler listelenebilmektedir. 

Türkiye’nin ihracatıyla ilgili gerçekleştirilen arama sonrasında görüntülenen tablolardaki değişkenlere ilişkin 

açıklamalar sırasıyla şu şekilde özetlenmektedir: 

 Ürün: Ürünlere ilişkin kodlar CN sınıflandırması 2020 revizyonuna göre 8 basamakta 

paylaşılmaktadır. 

 Ürün Tanımı: Ürün kodlarına ilişkin tanımlar CN sınıflandırması 2020 revizyonuna göre 8 basamakta 

paylaşılmaktadır. 

 𝑻𝑹𝑮𝑩: Gümrük Birliği kapsamında Türkiye’nin İngiltere’ye ihracatında mevcut durumda karşılaştığı 

gümrük vergisi 8 basamak düzeyinde paylaşılmaktadır. Ticaret politikalarının ülkeler ve ürün grupları 

arasında karşılaştırılabilmesi için DTÖ’nün WTP metodolojisi ile hesaplanan AVE değerleri temel 

alınmıştır. Paylaşılan vergi, geçiş süreci sonuna kadar yürürlükte kalacak olup sonrasında yeni bir 

anlaşma imzalanırsa ilgili anlaşmada belirlenen oranlara, yeni bir anlaşma imzalanmazsa 𝑀𝐹𝑁𝑌𝑒𝑛𝑖 

oranlarına geçilecektir. Gelişmeleri takiben ilgili değişken de güncellenecektir. 

 𝑴𝑭𝑵𝒀𝒆𝒏𝒊: İngiltere’nin geçiş dönemi sonrasında anlaşması bulunmayan ülkelerden gerçekleştireceği 

ithalatında uygulayacağı MFN gümrük vergisi, 8 basamak düzeyinde paylaşılmaktadır. Ticaret 

politikalarının ülkeler ve ürün grupları arasında karşılaştırılabilmesi için yine AVE değerleri temel 

alınmıştır. 

 𝑴𝑭𝑵𝑬𝒔𝒌𝒊: İngiltere’nin anlaşması bulunmayan üçüncü ülkelerden ithalatında AB ortak gümrük 

tarifesi kapsamında mevcut durumda temel aldığı MFN gümrük vergisi, 8 basamak düzeyinde 

paylaşılmaktadır. Bu vergi, geçiş süreci sonuna kadar yürürlükte kalacak olup sonrasında İngiltere 

tarafından 𝑀𝐹𝑁𝑌𝑒𝑛𝑖 oranlarına geçilecektir. Ticaret politikalarının ülkeler ve ürün grupları arasında 

karşılaştırılabilmesi için yine AVE değerleri temel alınmıştır. 

 Etkilenme Durumu: Geçiş süreci sonrasında, İngiltere’nin ithalatında, yeni MFN oranları, mevcut 

MFN oranları ve Türkiye’nin tabi olduğu GB oranlarının Türkiye açısından karşılaştırılmasına ilişkin 

sonuçlar paylaşılmaktadır. Gelişmeleri takiben güncellenecektir. 

 Alternatif Pazarlar (Alternatif pazarın Türkiye haricindeki ülkelerden gerçekleştirdiği toplam 

ithalat hacmi, milyon dolar - Türkiye’den ithalatta uygulanan gümrük vergisi oranı): AB ülkeleri, 

http://www.tepav.org.tr/
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2019 yılında Türkiye haricindeki diğer ülkelerden gerçekleştirdikleri toplam ithalat hacimlerine göre 

büyükten küçüğe sıralanmış ve en büyük hacimli ilk 5 beş ülke ürün düzeyinde gerçekleştirilen bu 

analizlerde kısa listeye alınmıştır. İlgili ülkelerin Türkiye haricindeki başka ülkelerden gerçekleştirmiş 

oldukları toplam ithalatlarının hacmi milyon dolar cinsinden paylaşılırken ayrıca bu ülkelerin mevcut 

durumda Türkiye’den gerçekleştirdikleri ithalatta uyguladıkları gümrük vergileri de paylaşılmıştır. 

 Sektör: DTÖ sektör sınıflandırmasına göre 6 basamak düzeyinde eşleştirilmiş sektör bilgileri 

paylaşılmaktadır. 

 Türkiye’nin İngiltere’ye İhracatı, Milyon Dolar, 2019: İlgili veriler Eurostat Comext verilerine göre 

İngiltere’nin ithalat beyanlarından 8 basamakta derlenmiş olup, ilgili üründe Türkiye’nin İngiltere’ye 

ihracatı paylaşılmaktadır. 

Şekil 2 - Türkiye’nin ihracatında ürün sorgulama 

Kaynak: www.tepav.org.tr/brexit 

http://www.tepav.org.tr/
http://www.tepav.org.tr/brexit
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Şekil 3 - Türkiye’nin ihracatında ürün bazlı örnek sorgulama sonuçları 

Kaynak: www.tepav.org.tr/brexit 

http://www.tepav.org.tr/
http://www.tepav.org.tr/brexit
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2.2. Ürün Bazlı Brexit Rehberi Web Arayüzü - İthalat Sayfası 

Türkiye’nin İngiltere’den ithalatında, ilgili ürünün bilgilerine ulaşmak için Şekil 1’deki açılış ekranında yer 

alan ithalat bölümünü belirten “Tıklayınız” bağlantısına tıklanmalıdır. Daha sonrasında yeni açılan ürün 

sayfasında (bknz. Şekil 4), aranmak istenen ürünün HS12 ürün kodu ya da tanımı girilerek filtrele butonuna 

tıklamak gerekmektedir. Örneğin; “20840100000” HS12 kodu ekrana girildiği zaman, Şekil 5’te paylaşılan 

ürün tablosu görüntülenmektedir. Eğer ürün kodu kısmına sadece “208” girilirse; ürün kodu içerisinde 

herhangi bir yerde “208” bulunan bütün ürünler listelenmektedir. Ürün tanımı (HS12) kısmına “Otomobil 

(binek, dizel/ yarı dizel, yeni) (1500 cm3<silindir hacmi=<1600 cm3)” yazıldığında, “870332191100” 

HS12 kodlu ulaşım ekipmanları sektöründeki ürün tabloda görülürken; ürün tanımına sadece “otomobil” 

yazılması durumunda, kimyasallardan tekstile kadar çeşitli sektörlerde içerisinde “otomobil” kelimesi geçen 

her ürün listelenebilmektedir. 

Türkiye’nin ithalatıyla ilgili gerçekleştirilen arama sonrasında görüntülenen tablolardaki değişkenlere ilişkin 

açıklamalar sırasıyla şu şekilde özetlenmektedir: 

 Ürün: Ürünlere ilişkin kodlar GTİP sınıflandırması 2020 ve 2019 revizyonlarına göre 12 basamakta 

paylaşılmaktadır. 

 Ürün Tanımı: Ürün kodlarına ilişkin tanımlar GTİP sınıflandırması 2020 ve 2019 revizyonlarına göre 

12 basamakta paylaşılmaktadır. 

 𝑼𝑲𝑮𝑩: Gümrük Birliği kapsamında Türkiye’nin İngiltere’den ithalatında mevcut durumda karşılaştığı 

gümrük vergisi 12 basamak düzeyinde paylaşılmaktadır. Bu vergi, geçiş süreci sonuna kadar 

yürürlükte kalacak olup sonrasında yeni bir anlaşma imzalanırsa ilgili anlaşmada belirlenen oranlara, 

yeni bir anlaşma imzalanmazsa 𝑀𝐹𝑁 oranlarına geçilecektir. Gelişmeleri takiben güncellenecektir. 

Ticaret politikalarının ülkeler ve ürün grupları arasında karşılaştırılabilmesi için DTÖ’nün WTP 

metodolojisi ile hesaplanan AVE değerleri temel alınmıştır. 

 𝑴𝑭𝑵: Türkiye’nin anlaşması bulunmayan ülkelerden gerçekleştirdiği ithalatında temel alınan MFN 

gümrük vergisi oranı 12 basamak düzeyinde paylaşılmaktadır. İlgili kalem Türkiye’nin ticaret 

anlaşmaları haricinde gerçekleştirilen ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranlarını ayrıca, ilave 

gümrük vergisi oranlarını, tarım payı vergisini ve toplu konut fonu vergisini de içermektedir. Ticaret 

politikalarının ülkeler ve ürün grupları arasında karşılaştırılabilmesi için yine AVE değerleri temel 

alınmıştır. 

 Etkilenme Durumu: Geçiş süreci sonrasında, Türkiye’nin ithalatında, mevcut MFN oranları ve 

İngiltere’nin tabi olduğu GB oranlarının İngiltere açısından karşılaştırılmasına ilişkin sonuçlar 

paylaşılmaktadır. Gelişmeleri takiben güncellenecektir. 

 Sektör: DTÖ sektör sınıflandırmasına göre 6 basamak düzeyinde eşleştirilmiş sektör bilgileri 

paylaşılmaktadır. 

http://www.tepav.org.tr/
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 Türkiye’nin İngiltere’den İthalatı Milyon Dolar, 2019: İlgili veriler TÜİK verilerine göre Türkiye’nin 

ithalat beyanlarından 12 basamakta derlenmiş olup, ilgili üründe Türkiye’nin İngiltere’den ithalatı 

paylaşılmaktadır. 

Şekil 4 - Türkiye’nin ithalatında ürün sorgulama 

Kaynak: www.tepav.org.tr/brexit 

http://www.tepav.org.tr/
http://www.tepav.org.tr/brexit
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Şekil 5 - Türkiye’nin ithalatında ürün bazlı örnek sorgulama sonuçları 

Kaynak: www.tepav.org.tr/brexit 

http://www.tepav.org.tr/
http://www.tepav.org.tr/brexit
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3. Analizlerde Başvurulan Veri Kaynakları ve Metodoloji 

Veri kaynaklarının seçimlerinde; tarife ve ticaret hacim değerleri arasında yıl, sınıflama ve detay düzeyi 

açısından uyum, toplu indirmeye uygunluk ve güncellik ana kriterler olarak ele alınmıştır. Bu kapsamda, dış 

ticaret ve tarife cetvelleri için derlenen veri kaynakları ve bu kaynaklardan derlenen verilerin işlenmesinde 

izlenen metodoloji aşağıda ilgili alt başlıklarda paylaşılmaktadır. 

3.1. Dış Ticaret Verileri ve HS Ürün Sınıflandırması 

Dış ticaret verilerinde, beyan usulüne bağlı olarak ülkelerin partnerleri ile gerçekleştirdikleri ihracat ve ithalat 

verileri derlenebilmektedir. Gümrük vergisi oranları ithalatçı ülke tarafından belirlendiği için her ülkenin 

ithalat dış ticaret verileri, ilgili ülkeye ait beyanlar ile uyumlu bir şekilde analizlerde temel alınmıştır. Bu 

kapsamda, İngiltere’nin Türkiye’den ithalatı, İngiltere’nin resmi verilerinden derlenirken, Türkiye’nin 

İngiltere’den ithalatı, Türkiye’nin resmi verilerinden derlenmiştir. Her iki ülke için de 2015-2019 yılına ait 

veriler NTL düzeyinde toplanmıştır. Türkiye’nin resmi ticaret verileri TÜİK Dış Ticaret İstatistiklerinden HS 

12 düzeyinde dolar cinsinden, İngiltere’nin resmi ticaret verileri Eurostat Comext toplu indirme arayüzünden 

CN düzeyinde 8 basamakta derlenmiştir. Eurostat Comext’ten euro değeriyle derlenen veriler Eurostat’tan 

derlenen yıl ortası döviz kurları ile euro cinsinden dolar cinsine çevrilmiştir. Ayrıca dış ticaret ham verilerinin 

derlendiği tarih olan 28 Haziran 2020 itibarıyla, TÜİK’ten derlenen 2019 yılı verileri geçici verilerdir. 

Eurostat Comext üzerinden derlenen İngiltere’nin ithalat verilerinde, bazı veriler gizlilik nedeniyle ürün 

düzeyine indirilmeden kısım gibi daha üst kategoriler ile paylaşılabilmektedir. Bu veriler toplam ticaret 

hacmine dâhil edilmekle beraber ilgili ürünler için sektör ve gümrük vergisi eşleştirmeleri yapılamadığı için 

bu ürünler web arayüzünde paylaşılmayıp çalışma sonuçlarının özetlendiği sunumda “hesaplanamayan” 

kategorisinde raporlanmıştır. 

3.2. Gümrük Cetvelleri 

Türkiye’nin AB ülkelerinden gerçekleştirdiği ithalatında temel aldığı gümrük vergisi oranları ve anlaşması 

bulunmayan üçüncü ülkelerden gerçekleştirdiği ithalatında uyguladığı gümrük vergisi oranları T.C. Ticaret 

Bakanlığının web sitesinde 30 Haziran 2020 tarihinde paylaşılan 2020 İthalat Rejimi ve İGV listesi temel 

alınarak derlenmiştir.
1

 İlgili listedeki gümrük vergisi oranları, ilave gümrük vergisi oranları, tarım payı vergisi 

ve toplu konut fonu vergisi, çalışma kapsamında toplulaştırılmıştır. İlgili toplulaştırmaya ve daha sonraki 

aşamalardaki karşılaştırmalara izin vermesi için DTÖ’nün WTP metodolojisi ile hesapladığımız AVE değerleri 

temel alınmıştır. AVE değeri hesaplanmayan ürünler web arayüzünde paylaşılmazken çalışma sonuçlarının 

özetlendiği sunumda “hesaplanamayan” kategorisinde raporlanmıştır. 

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılan İthalat Rejimi ve İGV listesi 1 Ocak 2020 tarihinde 

yürürlükte olan İthalat Rejimi Kararları esas alınarak bilgi sağlamak amacıyla oluşturulmuş olup ilgili 

gelişmeleri takiben zaman içerisinde güncellenebilmektedir. T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi 

ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete kaynaklarının taranması sonucunda 2020 yılı içerisinde 15 Ekim 

                                                 

1
 T.C. Ticaret Bakanlığı. İthalat Rejimi. 2020 Rejim ve İGV Listesi. 30 Haziran 2020’de erişilmiştir. 

https://ticaret.gov.tr/ithalat/mevzuat/ithalat-rejimi 

http://www.tepav.org.tr/
https://ticaret.gov.tr/ithalat/mevzuat/ithalat-rejimi
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2020’ye kadar olan dönem zarfında 15 adet Cumhurbaşkanı kararının Türkiye’nin ithalat rejimi için çalışma 

kapsamında derlenen verileri etkileyecek şekilde değişikliği beraberinde getirdiği tespit edilmiştir.
2

 7 adet 

Cumhurbaşkanı kararı 30 Haziran 2020’deki paylaşımda güncellenmediği için bu değişikliklerin de 

gerçekleştirilmesiyle Türkiye’nin güncel ithalat rejimine ait doneler derlenmiştir. 

İngiltere’nin ithalatında temel aldığı mevcut MFN oranları ve geçiş süreci sonrasında temel alacağı MFN 

oranları İngiltere’nin resmi açıklamalarından derlenmiştir.
3

 Daha sonraki aşamalarda karşılaştırmalara izin 

vermesi için DTÖ’nün WTP metodolojisi ile hesapladığımız AVE değerleri temel alınmıştır. AVE değeri 

hesaplanmayan ürünler web arayüzünde paylaşılmazken çalışma sonuçlarının özetlendiği sunumda 

“hesaplanamayan” kategorisinde raporlanmıştır. İngiltere’nin yeni MFN cetvelinde pound cinsinden verilen 

sabit miktarlar ise Türkiye ve AB’nin gümrük cetvellerindeki sabit miktarlar euro cinsinden olduğu için 

Eurostat’dan elde edilen 2019 yıl ortası kuru ile euro cinsine dönüştürülmüştür. İngiltere’nin Türkiye’den 

ithalatında mevcut şartlar altında GB kapsamında temel aldığı gümrük vergisi oranları da ITC Market Access 

Map Bulk Download arayüzü kullanılarak derlenmiştir. 

3.3. Alternatif Pazarlar için Dış Ticaret Verileri ve Gümrük Cetvelleri 

2020 yılı Şubat ayında lansmanı gerçekleştirilen ilk çalışma kapsamında, alternatif pazar analizlerinde tüm 

ülkeler değerlendirmeye alınmıştı. Ancak birçok üründe ağırlıkla AB ülkelerinin öne çıktığı tespit edilmişti. 

AB ülkelerine ait veriler İngiltere için temel alınan kaynaklar üzerinden derlenirken diğer ülkeler için farklı 

kaynaklardan elde edilen verilerin uyumlulaştırılması için ek işlemler gerekmektedir. Daha önceki raporda 

bu işlemler detaylarıyla paylaşılmakla beraber elde edilen sonuç göz önünde bulundurulduğunda ilgili 

işlemler gerçekleştirilirken ortaya çıkan veri kayıpları değerlendirilip güncelleme kapsamında sadece 

alternatif AB ihracat pazarlarına odaklanılmıştır. Bu çerçevede, İngiltere’nin ticaret ve tarife verilerinin 

derlenmesi aşamaları AB ülkeleri için de tekrarlanarak ilgili veriler derlenmiştir. 

3.4. Sektörel Sınıflandırma 

Gümrük ve ticaret verilerinde, ürün bazında derlenen istatistiklerin sektörel sınıflandırması için DTÖ’nün 

ürün bazında hazırlamış olduğu gruplandırma temel alınmıştır. Bu sınıflandırma kapsamında gerçekleştirilen 

“elektrikli makineler” ve “elektriksiz makineler” ayırımındaki ürün içeriklerindeki benzeşmelerden dolayı, 

bu iki ürün grubu, tek bir ürün grubuna indirgenmiştir. 

                                                 

2
 İlgili Cumhurbaşkanı kararlarının karar sayıları: 1964, 2285, 2348, 2424, 2425, 2485, 2514, 2533, 2565, 2584, 2638, 2682, 2818, 2819, 2942. 

3
 UK Government. UK Tariffs from 1 January 2021. 30 Haziran 2020 tarihinde erişilmiştir. 

https://www.gov.uk/guidance/uk-tariffs-from-1-january-2021 
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