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Mal ticaretinde tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılması
Hayvan ve bitki sağlığı önlemleri
Fikri, sınai ve ticari mülkiyet hakları
Menşe kuralları
Vergilendirme
Anti-damping
Korunma önlemleri
Ödemeler dengesi önlemleri
Sanayi Ürünleri Gümrük Vergisi Düzenlemesi



Ülkemiz tarafından, Şili menşeli sanayi ürünleri için uygulanan gümrük vergileri STA’nın
yürürlüğe girmesi ile birlikte kaldırılmıştır.
Şili tarafından, Türkiye menşeli sanayi ürünleri için uygulanan gümrük vergilerinin önemli bir
kısmı STA’nın yürürlüğe girdiği tarih itibarı ile kaldırılmıştır. Şili’ye ihracatımızın kısıtlı bir
bölümüne tekabül eden ürünler için ise gümrük vergileri 4 yıllık bir indirim takvimi kapsamında
1 Ocak 2015 tarihine kadar kademeli olarak kaldırılmış olacaktır (İndirim takvimine tabi olan
ürün listesine ulaşmak için tıklayınız.)
Tarım Ürünleri Gümrük Vergisi Düzenlemesi






Türkiye, belirli sayıda Şili menşeli tarım ürünü için tarife kotaları kapsamında ve/veya dönemsel
temelde tarife indirimi veya muafiyeti tanımıştır (Taviz değişimine konu olan tarım ürünleri
listesine ulaşmak için tıklayınız).
Şili, sınırlı sayıda ürün için gümrük vergilerini 6 yıllık bir indirim takvimi kapsamında 1 Ocak
2017 tarihi itibariyle kaldırmış olacaktır (Hariç olan tarım ürünleri listesine ulaşmak için
tıklayınız). Şili ayrıca, söz konusu tarım ürünleri dışındaki ürünlerin ithalatında uyguladığı
gümrük vergilerini herhangi bir kota sınırı olmaksızın kaldırmıştır.
İki Ülke Arasındaki Ticaret Hacmi
(Milyon
Dolar)
2013
2014
2015
2016
2017





İhracat
219
199
188
217
255

Değişim
(%)
25
-9
-6
15
18

İthalat
406
363
283
233
265

Değişim
(%)
-13
-11
-22
-18
14

Denge
-187
-164
-95
-16
-10

İki Ülke Arasında Ticarete Konu Olan Mallar (2015 itibariyle)
İhracatımız: demir-çelik ürünleri (%24), motorlu taşıtlar (%23), makine ve cihazlar (%8),
plastik ve mamulleri (%7)
İthalatımız: bakır ve bakırdan eşya (%64), kimyasallar (%13), yaş meyve-sebzeler (%8)

