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BÖLGESEL KAPSAMLI EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASI: ÇİN

BÖLGESEL KAPSAMLI EKONOMİK ORTAKLIK (RCEP) ANLAŞMASI ve GIDA
SEKTÖRÜNDE ÇİN’LE OLAN DIŞ TİCARETİMİZE ETKİLERİ
Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (RCEP), Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN)
on üye devleti ve FTA ülkelerinden beş üyenin katılımıyla 15 Kasım 2020 tarihinde imzalanmıştır.
ASEAN Ülkeleri:
12345678910-

Brunei
Kamboçya
Endonezya
Laos
Malezya
Myanmar
Filipinler
Singapur
Tayland
Vietnam

FTA (Free Trade Agreement) Ortağı Ülkeler:
123456-

Avustralya
Çin
Japonya
Yeni Zelanda
G. Kore Cumhuriyeti
Hindistan1

RCEP (BÖLGESEL KAPSAMLI EKONOMİK ORTAKLIK)
Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) Anlaşması, ASEAN'ın2, FTA Ülkeleri Avustralya, Çin,
Japonya, Kore ve Yeni Zelanda ile ilişkisini genişletmek ve derinleştirmek için yapılan bir anlaşmadır.
Her iki anlaşmaya taraf olan ülkeler toplamı, küresel GSYİH'nın yaklaşık %30'unu ve dünya nüfusunun
%30'unu oluşturmaktadır.
15 Kasım 2020’de 16 ülke arasında (ASEAN + Serbest Ticaret Anlaşması (FTA) ortakları) imzalanan
anlaşma 20 bölümden oluşmaktadır. İlgili kurallar veya menşe bölümleri, gümrük prosedürleri, sıhhi
ve bitki sağlığı önlemleri, standartlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirme prosedürleri
ve ticaret çözümleri dahil olmak üzere mal ticareti için tarifelerin kaldırılması zamana yayılarak
peyderpey yapılacaktır. ASEAN bu 6 FTA’sından Hindistan hariç beşi ile Avustralya ve Yeni Zellanda
bir olmak üzere ayrı ayrı anlaşmaya varmıştır. ASEAN ve RCEP FTA'lar şunlardır:
•
•
•
•

ASEAN-Çin FTA
ASEAN-Avustralya Yeni Zelanda FTA
ASEAN-Japonya FTA
ASEAN-Kore FTA

1

ASEAN ülkelerinin Serbest Ticaret Anlaşması yaptığı ülkeler arasında Hindistan’da bulunmakta olup, imzalanma
aşamasında RCEP’den çekilmeye karar vermiştir.
2
ASEAN Güneydoğu Asya Uluslar Birliği; 8 Ağustos 1967'de Vietnam Savaşı'ndan kaynaklanan komünist genişlemeye
karşı olarak Filipinler, Malezya, Tayland, Endonezya ve Singapur arasında kurulan uluslararası örgüt. Sonrasında bu
ülkelere sırasıyla Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya dahil olmuştur.

1

https://hububatbirlik.com/

BÖLGESEL KAPSAMLI EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASI: ÇİN

RCEP Anlaşmasında üye ülkelerin, mal ticareti ile ilgili gümrük tarifelerini derhal %65 oranında
azaltacağı, kotaların iptal edileceği, kalan tarifelerin ise 20 yıl içinde %90 oranında kaldırılacağı
belirtilmektedir. Bu arada daha zayıf ekonomilere sahip Myanmar, Kamboçya ve Laos’a ayrıcalık
tanınarak gümrük tarifelerini sadece %30 oranında azaltmaları hükme bağlanmıştır.
Müzakerelere başından itibaren katılan Hindistan, Çin’den gelecek ucuz tüketim mallarının
sanayisine olumsuz etkisi olacağı düşüncesiyle 2017 yılında anlaşmadan çekilmişti. Ayrıca
Hindistan’ın Yeni Zelanda ve Avustralya kaynaklı süt ürünlerinin tarım piyasasını olumsuz
etkilemesinden endişe ettiği de belirtilmektedir. Bununla beraber Ortak Bildiride Hindistan’ın
anlaşma için ifade ettiği yüksek değer vurgulanarak anlaşmanın Hindistan için açık olduğu
kaydedilmektedir.
Küresel ticaret konularını izleyen saygın düşence kuruluşlarının genel kanaati, RCEP Anlaşmasının,
ticaret kuralları bakımından emsal teşkil edecek yeni ve ileri kurallar ihtiva etmemekle beraber Çin’in
uluslararası ticaretteki merkezi rolünün teyit edilmesi bakımından önemli olduğu şeklindedir. Ayrıca
Anlaşma ile Çin ve Japonya arasında yeni bir bağ kurulmuş olması da önemsenmektedir.
Çin, Japonya ve Güney Kore, RCEP ’e taraf 15 ülkenin GSYH’lerinin % 80’ni oluşturmaktadır. Başta Çin
olmak üzere bu üç ülke, bölgedeki hakim durumları nedeniyle RCEP Anlaşmasından geniş şekilde
yarar sağlayacaklardır.
Brookings araştırmacılarının yaptığı simülasyona göre, RCEP anlaşmasının yıllık olarak küresel
gelirlere 209 milyar ABD Doları ilave etmesi beklenmektedir. Bloomberg’in hesaplarına göre anlaşma
uyarınca gümrük tarifeleri %90 oranında azaltıldığında Çin GSYH’si yıllık olarak %0,5 büyüyecek,
Güney Kore %1,4 Japonya ise %1,3 oranında yarar sağlayacaktır.
Diğer taraftan RCEP bölgesel ticaret anlaşmaları bakımından da ayrı bir öneme haizdir. ASEAN
tarafından 2011 yılında başlatılan serbest ticaret anlaşması girişimi Çin tarafından başından beri
hevesle desteklenmiştir. 2010’lu yıllarda ise ABD, Çin’i bölgede yalnızlaştırmak ve bölge ülkelerini
Çin’in etkisinden uzaklaştırmak amacıyla Trans Pasifik Ortaklığı (Trans Pacific Partnership – TPP)
anlaşmasına öncelik veriyordu. Daha sonra Başkan Trump Yönetimi 2017 yılında TPP Anlaşmasından
çekildiğini ilan etmişti. Bu süreçle birlikte ABD’nin Asya ekonomik bölgesinden ayrışması (decouple)
sürecinin başladığı da ifade edilebilir.
Daha sonra 2020 yılında ASEAN ülkeleri, ABD’nin bölgeden ayrıştığı olgusundan hareketle Çin’in
etkinliğini kabul etmek durumunda kalarak RCEP Anlaşmasını sonuçlandırmışlardır.
DTÖ’nün kurallı ticaretin gereksinim duyduğu konularda kural oluşturma kabiliyetini yitirdiği,
Amerika’da ve Avrupa’da popülizm ve korumacılık akımlarının arttığı bu dönemde, RCEP Anlaşması
olumlu ve cesaret verici bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Ayrıca gelişme eksenli bir mega
anlaşma olması da dikkate alınmalıdır.

ÇİN
Çin, anlaşma kapsamında ASEAN Üye Devletleri, Avustralya, Japonya, Kore ve Yeni Zelanda için
geçerli olmak üzere beş ayrı vergi indirimi süreci uygulayacaktır. Bu gümrük vergisi çizelgelerindeki
her indirim aşamasında “U” ile gösterilen tarife satırları, herhangi bir tarife indirimi veya kaldırılması
taahhüdünün dışında tutulacaktır. RCEP’in iki sene içinde yürürlüğe girmesi beklenirken, Pekin
Ticaret Müşavirimizden alınan bilgi doğrultusunda Çin için bu sürenin 6 ay olduğu vurgulanmaktadır.
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ÜRÜN BAZLI BİLGİLER
Makarna:
Çin’in RCEP ile Makarna için gümrük tarifesi; yumurta içeren makarnalar, pirinç ve cam eriştesi için
%15’den ilk senenin sonunda %0’a düşecekken, diğer makarnalar için on dört yılın sonunda
peyderpey sıfırlanacaktır. Hazır noodle için tarife %15’den ondokuz yılın sonunda sıfıra düşecekken,
Kuskus içinse yirmi yıl içinde %25’ten %0’a inecektir. RCEP’in devreye alınması ile birlikte vergi
oranları bahsedildiği şekilde tarife indirimine uğrayacakken, tablodan görüleceği üzere mevcut
durumda makarna için G.Kore ve Japonya’ya uygulanan vergi oranı %10’dur. Çin 2019 yılında 282
milyon dolarlık makarna ithal etmiş olup, ilk beşte bulunmayan Türkiye’nin ithalatındaki payı
%1,8’dir. ASEAN ve RCEP ülkeleri dışında ilk beşte kendi “hub (merkez)”ı Hong Kong ve makarnanın
en büyük ihracatçısı İtalya olup, Hong Kong’a %0 vergi uygularken İtalya ve Türkiye’ye %10 vergi
uygulamaktadır. RCEP’in devreye girmesi ile birlikte ilk beşteki RCEP ülkeleri avantajlı konuma
gelecektir. Güney Kore’nin Çin’in ithalatında %45’lik payı olduğunu da belirtmek gerekir.
Kakao ve Kakao Müstahzarları:
Kakao ve Kakao Müstahzarları ürün grubu içinse; kakao dane ve kırıkları için %8 olan gümrük tarifesi
on yılın sonunda sıfırlanacak olup, kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao döküntüleri
içinse gümrük tarifesi ilk senenin sonunda %10’dan, %0’a düşecektir. Yağı alınmamış kakao hamuru
onuncu yılın sonunda %10’dan sıfıra düşerken, tamamen veya kısmen yağı alınmış kakao hamuru ise
ilk senenin sonunda %10’dan %0’a düşecektir. Kakao yağı ise şu an için %22 gümrük tarifesine sahip
olup, yirmi yılın sonunda sıfırlanacaktır. İlk senenin sonunda Kakao tozu %15’den sıfıra inecek olup,
çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları ise %10’dan sıfıra inecektir. Kalıp, dilim ve çubuk
halinde olanların ise tarifeleri %8-10 bandında olup, 14 senenin sonunda sıfırlanacaktır. Yaklaşık 811
milyon dolarlık bir pazar olan Kakao ve Kakao Müstahzarları sektöründe, Türkiye’nin aldığı pay
%0,3’tür. İlk beşteki RCEP ülkeleri Malezya, Endonezya ve Singapur hali hazırda da %0 vergiye sahip
olup, RCEP Appendiksi doğrultusunda, RCEP devreye girdiğinde kademeli düşmenin yaşanacağı
düşünülürse, vergi uygulandığı yıllarda Türkiye’nin pazar payında artış görülebilir fakat bu durumun
kalıcı bir avantaj olmayacağına dikkat çekmek gerekir.
Şeker ve Şekerli Mamuller:
Şeker ve şekerli mamuller sektörü için şu söylenebilir; kamış veya pancar şekerinin gümrük tarifesi
%50 olup, tarife oranlarında değişiklik yapılmayacaktır. Laktoz, glukoz, maltoz ve früktozu içeren
diğer şekerlerde ise 1702.11 ve 1702.19 GTIP koduna sahip olanlar ilk senenin sonunda %10’da %0’a
düşecek olup, geri kalanlar ise %30’da %5’e gerileyecek ve sıfırlanmayacaktır. Melaslar ise ilk senenin
sonunda %8’den %0’a düşecektir. Kakao içermeyen şeker mamulleri ise yirmi yılın sonunda %10-12
bandından %0’a düşecektir. İthal Kakaosuz Şekerli Mamullerinin Çin’deki pazar hacmi 284 milyon
dolarken, diğer şeker mamullerinin 200 milyon dolardır. Yüksek vergi oranına rağmen Çin’in şeker
ithalatı dünya ithalatının %33’üne denk gelmektedir ve 1,12 milyar dolardır. Türkiye mevcut
konjonktürde şeker ihracatçısı olmayıp, Kakaosuz şekerli mamul pazarından %0,6, diğer şekerli
mamul pazarından ise %0,3 pay almaktadır. RCEP ülkelerinden sadece Japonya’ya vergi uyguluyor
olup, FTA anlaşması olduğu ASEAN ülkelerine mevcut konjonktürde %0 vergi uygulanmakta olup,
RCEP ile Laktoz, glukoz, maltoz ve früktozu içeren diğer şekerlerde 1702.11 ve 1702.19 GTIPlerde
vergi uygulanacağı görülmektedir. Bu durumda bu ürün grupları için Türkiye vergi bakımından
avantajsız durumdan çıkmaktadır. Özellikle kakaosuz şeker mamulleri pazarında büyük ihracatçısı
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Japonya’nın ise RCEP sonunda vergisi sıfırlanacağı için, pazar hakimiyetinde daha avantajlı konuma
gelecektir.
Kuru Baklagiller:
Kuru baklagiller sektörü içinse; tohumluk nohut, fasulye, mercimek ve diğer baklagiller için
tohumluğun gümrük tarifesi %0’ken, diğerlerinin gümrük tarifesi %7’den ilk senenin sonunda %0’a
düşecektir. Çin’de Kuru Baklagiller sektörünün önemli kalemleri olan Mercimekte 10 milyon dolarlık,
Nohutta ise 5,5 milyon dolarlık pazar hacmi mevcuttur. Türkiye pazardan Mercimek için %23, Nohut
için %29’luk bir pay almakta olup, en büyük 2. İthalatçı konumundadır. İthal ettiği kalemlere zaten
hali hazırda %0 vergi uygulanmaktır, kuru baklagiller sektörü için yapılacak tanıtım faaliyetleriyle
Türkiye’nin pazar payı arttırılabilir.
Kuru baklagiller sektöründe yine bezelye 581 milyon dolarlık itahalat potansiyeli ile dikkat
çekmektedir. Bu ürün için Çin’e hiç ihracatımız yokken %2,5 oranında vergi uygulanmaktadır.
İhracatının %97’si Kanada’dan olup, FTA’sı olan Avustralya’ya uyguladığı vergi sıfırdır. ASEAN ülkeleri
içinse, RCEP devreye girdikten sonra tohumluk olanlara uygulanacak vergi hali hazırda sıfırken,
diğerlerine uygulanacak vergi ilk senenin sonunda %5’den %0’a düşürülecektir.
Çin’in “Vigna Mungo Fasulyesi” ithalatı 87 milyon $ olup bu üründe Türkiye’den ithalatı
bulunmamaktadır. İthalatındaki ilk 5 ülkenin dördü RCEP ülkeleridir (Myanmar, Endonezya,
Avustralya ve Tayland). Bu ürüne uyguladığı gümrük vergisi tüm ülkeler için %0’dır.
Değirmencilik Ürünleri:
Değirmencilik ürünleri sektörü içinse; buğday unu ve buğdaydan irmiğin vergisi %60 olup, tarife
oranlarında değişiklik yapılmayacaktır. İnülinin vergisi ilk senenin sonunda %20’de %0’a düşecekken,
buğday ve mısır ve diğer nişastalar dokuzuncu yılın sonunda sıfırlanacaktır. Patates nişastası bir sene
sonunda %15’den sıfırlanacak olup, manyok nişastası ise %10’dan sıfıra düşecektir. Buğday unu için
pazar hacmi 111 milyon dolardır. Dünya ihracatının lideri Türkiye ise Çin pazarından sadece %1,2 pay
alabilmektedir. Buğday unu tarife indirimlerinde istisna tutulduğu için, bizim pazar payımızı olumsuz
etkileyecek bir durum söz konusu değildir. Çin’in mısır irmiği ithalatı şu an için olmayıp, önümüzdeki
yıllarda potansiyel görülmektedir. Bunun yanı sıra, Çin’de 1,1 milyar dolarlık bir ithalat hacmi olan
nişasta, inülün (dünya ithalatının %20’si) için Türkiye’nin pazar payı yok olup, ilk beşte bulunan RCEP
ülkelerine vergi hali hazırda %0’dır.
Yenilebilen Gıda Müstahzarları:
Yenilebilen gıda müstahzarlarında, cansız mayalar için %25 olan gümrük tarifesi, 20 yıllık süreç
sonunda sıfırlanacaktır. Soslar içinse, soya sosu %28 olup, yine yirmi yıllık süreç sonunda
sıfırlanacaktır. Hardal ve ketçap dahil domates sosları ise ilk senenin sonunda %15’ sonunda %15’den
sıfıra inecektir. Karışım halindeki homojenize gıdalarda ise gümrük tarifesi %32 olup, yirmi senenin
sonunda sıfırlanacaktır. Dondurmalar için %10 olan tarife, ilk senenin sonunda sıfırlanacaktır. FTAsı
olan ASEAN ülkeleri için mevcut vergi %0 olup, ilk beşte bulunan Japonya’ya vergi uygulanmaktadır.
Bu durum Japonya’yı avantajlı konuma getirecektir. Yenilebilen gıda müstahzarlarının pazar hacmi
3,7 milyar dolar olduğu için, Türkiye’nin 2020 yılındaki 3,6 milyon dolarlık ihracatı yok denilebilecek
kadar az sayılmaktadır. Çin’e bu ürün grubunda ithalatta ilk beşte bulunan ve bizimle aynı vergi
oranına sahip Japonya’nın RCEP ile birlikte pazar payını arttıracağı aşikârdır.
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Gıda Sanayinin Kalıntı ve Döküntüleri Hayvanlar İçin Hazırlanmış Kaba Yemler:
Yemler içinse 1,8 milyar dolarlık Çin pazarına neredeyse hiç ihracatımız olmadığı gibi FTA anlaşması
olduğu ASEAN ülkeleri zaten hali hazırda düşük vergiye sahiptir. Buna rağmen ihracatının çoğunu
bizim gibi %3-15 vergi oranına sahip Kanada, Ukrayna ve ABD’den gerçekleştirmektedir. RCEP
sonunda buğdaydan elde dilen elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar ve hayvan gıdası olarak
kullanılan müstahzarlar hariç gümrük tarifeleri ilk senenin sonunda %5’den %0’a inecektir.
Buğdaydan elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar ilk senenin sonunda %3’den, %0’a
düşürülürken, kedi köpek mamaları ilk sene sonunda %15’den %0’a diğerleri ise %6,5’dan %0’a
düşecektir.
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ÇİN'E YÖNELİK POTANSİYEL HUBUBAT,BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ

Ürün

MAKARNA

TR İhracat
2020

TR İhracat
2019

Değer
(1000$)

Değer
(1000$)

9.832

5.016

Çin İthalat
TR'ye
2019
İthalatındaki Uyguladığı
TR Payı % Vergi Oranı
Değer
(%)
(1000$)

282.513

1,8

İhracatında İlk 5 ülke
İlk 5 Ülkeye Uyguladığı
ve Çin'in ithalatındaki
Vergi Oranı (%)
payları (%)

RCEP

10%

1.
2.
3.
4.
5.

G. Kore %45
Tayvan %12
İtalya %10
Hong Kong %9
Japonya %6

1.
2.
3.
4.
5.

G. Kore %10
Tayvan %10
İtalya %10
Hong Kong %0
Japonya %10

G.Kore ve Japonya: İlk yıl
kuskus hariç %15 olan vergi
her yıl ortalama %1 düşecek.
Noodle'da ise vergi indirimi
olmayacak. Kuskusda %25 olan
vergi ortalam her yıl %1
düşecek.

Hong Kong %25
Endonezya %21
Malezya %8
Japonya %6
Danimarka %5

1.
2.
3.
4.
5.

Hong Kong %0
Endonezya %0
Malezya %0
Japonya %10
Danimarka %10

ASEAN ülkeleri için her yıl %1
düşerek 15. yılda sıfırlanacak.
Temel yıldaki oran %15.
Endonezya ve Malezya için
temel yıldaki oran %0.

TATLI BİSKÜVİ VE GOFRETLER

5.316

4.805

819.818

0,6

10%

1.
2.
3.
4.
5.

RAFİNE AYÇİÇEK YAĞI

5.631

3.894

38.535

10,1

9-25%

1.
2.
3.
4.
5.

Ukrayna %54
Rusya %15
Türkiye
İspanya %7
Kazakistan %6

1.
2.
3.
4.
5.

Ukrayna %9
Rusya %9
Türkiye
İspanya %9
Kazakistan %9

ASEAN ülkeleri için 1512.19
GTIP'i için bir vergi indirimine
gidilmeyecektir. 1516.20 GTIP'i
içinse ilk senenin sonunda
%25'den %5'e düşürülecektir.

%8-22

1.
2.
3.
4.
5.

Malezya %16
Endonezya %12
İtalya %12
Rusya %10
Singapur %6

1.
2.
3.
4.
5.

Malezya %0
Endonezya %0
İtalya %8-22
Rusya %8-22
Singapur %0

ASEAN ülkeleri için her yıl %1
düşerek 15. yılda sıfırlanacak.
Temel yıldaki oran %15.
Endonezya ve Malezya için
temel yıldaki oran %0.
Endonezya, Malezya ve
Singapur için temel yıldaki oran
%0.

ABD %50
Türkiye
Myanmar%14
Fransa %1
Vietnam %0,1

1.
2.
3.
4.
5.

ABD %4
Türkiye
Myanmar%0
Fransa %4
Vietnam %0

Vietnam: İlk yıldan itibaren %0

KAKAO VE KAKAO MÜSTAHZARLARI

3.024

2.762

810.775

0,3

MERCİMEKLER

2.478

2.274

9.869

23,0

0-7%

1.
2.
3.
4.
5.

NOHUT

3.610

1.578

5.517

28,6

0-7%

1. Hindistan %65
2. Türkiye
3. Myanmar%1

1. Hindistan %4
2. Türkiye
3. Myanmar%0

Myanmar: İlk yıldan itibaren %0

Tayland %16
Japonya%13
ABD%11
Malezya %9
Tayvan %7

1.
2.
3.
4.
5.

Tayland %0
Japonya%10-12
ABD%10-12
Malezya %0
Tayvan %10-12

ASEAN ülkeleri için 20 yılın
sonunda %10-12 bandından
%0’a düşecektir

KAKAOSUZ ŞEKER MAMÜLLERİ

BUĞDAY UNU

DİĞER ŞEKER VE ŞEKER MAMÜLLERİ

BULGUR

KAHVE VE BAHARAT

NİŞASTA. İNÜLİN

YENİLEBİLEN GIDA MÜSTAHZARLARI

MISIR İRMİĞİ

2.716

1.571

283.872

0,6

%10-12

1.
2.
3.
4.
5.

917

1.287

110.766

1,2

65%

1.
2.
3.
4.
5.

Ukrayna %55
Rusya%22
Japonya%11
Kazakistan %6
G. Kore %2

1.
2.
3.
4.
5.

Ukrayna %65
Rusya%65
Japonya%65
Kazakistan %65
G. Kore %65

ASEAN ülkeleri için Buğday
ununun tarife oranlarında
değişiklik yapılmayacaktır.

1.
2.
3.
4.
5.

ABD %30
Tayland %18
Malezya %13
Hollanda %8
Almanya %5

1.
2.
3.
4.
5.

ABD %8-27
Tayland %0
Malezya %0
Hollanda %8-27
Almanya %8-27

ASEAN ülkeleri için laktoz,
glukoz, maltoz ve früktozu
içeren diğer şekerlerde ise
1702.11 ve 1702.19 GTIP
koduna sahip olanlar ilk senenin
sonunda %10’da %0’a düşecek
olup, geri kalanlar ise %30’da
%5’e gerileyecektir.

4.841

621

198.858

0,3

%8-30

54

49

32

100,0

10%

8

7

757.081

0,0

%2-20

1.Türkiye

1.Türkiye

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Hindistan %52
Vietnam %8
Malezya %7
Endonezya %6
İtalya %4

Tayland %64
Vietnam %29
Hollanda %2
Kamboçya %2
Almanya %1

1.
2.
3.
4.
5.

Tayland %0
Vietnam %0
Hollanda %10-20
Kamboçya %0
Almanya %10-20

ASEAN ülkeleri için, inülinin
vergisi ilk senenin sonunda
%20’de %0’a düşecektir.
Buğday ve mısır ve diğer
nişastalar 9. yılın sonunda %0
olacaktır. Patates nişastası 1
sene sonunda %15’den %0'a
düşecektir, manyok nişastası
ise %10’dan %0'a düşecektir.

ABD %21
Avustralya %19
Tayland %7
Japonya %7
Almanya %5

1.
2.
3.
4.
5.

ABD %9-25
Avustralya %0
Tayland %0
Japonya %9-25
Almanya %9-25

FTAsı olan ASEAN ülkeleri için
mevcut vergi %0 olup, ilk beşte
bulunan Japonya’ya vergi
uygulanmaktadır.

308

0

1.083.819

0,0

%10-20

1.
2.
3.
4.
5.

3.509

1.621

3.690.875

0,0

%9-25

1.
2.
3.
4.
5.

0

0

0

0,0

20%

Kanada %34
Ukrayna %23
ABD %10
Endonezya %5
Tayland %4

1.
2.
3.
4.
5.

Kanada %3-15
Ukrayna %3-15
ABD %3-15
Endonezya %0
Tayland %0

ASEAN ülkeleri %5'den ilk
senenin sonunda %0'a inecektir

Kanada %97
ABD %1
Fransa %1
Avustralya %0,5
İngiltere %0,5

1.
2.
3.
4.
5.

Kanada %3
ABD %3
Fransa %3
Avustralya %0
İngiltere %3

ASEAN ülkeleri için %0 olarak
devam edecek.

1.Myanmar %0
2.Özbekisan %0
3.Endonezya %0
4.Avustralya %0
5.Tayland %0

ASEAN ülkeleri için %0 olarak
devam edecek.

-

YEM

14

32

1.750.055

0,0

%3-15

1.
2.
3.
4.
5.

BEZELYE

0

0

581.755

0,0

3%

1.
2.
3.
4.
5.

0%

1.Myanmar %48,0
2.Özbekisan %26,1
3.Endonezya %19,4
4.Avustralya %5,4
5.Tayland %0,7

VIGNA MUNGO FASULYESİ

Hindistan %8-20
Vietnam %0-5
Malezya %0-5
Endonezya %0-5
İtalya %3-20

232

107

87.176

0,1
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