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GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİ HAKKINDA KANUN 
 

 

Sayısı: 474 

Kabul Tarihi: 14/5/1964 

Resmi Gazete Tarihi: 25/5/1964 

Resmi Gazete Sayısı: 11711 
 

 

Madde 1 - (Değişik: 10/11/1988-3502 s.k.) Gümrük Giriş Tarife Cetveli, Armonize 
Sistem Nomanklatürü esas alınarak ilişikte gösterildiği şekilde yeniden 
düzenlenmiştir.  

Bu cetvelde yer alan eşyaların pozisyonlarını, alt tarife pozisyonlarını ve bunlara 
ait sayısal kodları, bölüm, fasıl ve alt tarife pozisyon notlarını ve Armonize Sistemin 
yorumuna ait genel kuralları genişletmeye, açmaya, değiştirmeye ve bunlara ilişkin 
usul ve esasları belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. (Değişik: 28/11/2017-6111 
s.k.) 

Madde 2 - (Değişik: 25/6/1992-3824 s.k..) Cumhurbaşkanı, bu Kanunun eki 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer alan eşyaların gümrük vergisi had ve 
nispetlerini 50'ye kadar yükseltebilir, sıfıra kadar indirebilir veya bu Cetveldeki had 
ve nispetleri %50'sine kadar artırabilir. (Değişik birinci cümle: 28/11/2017-7061 s.k.) 

Cumhurbaşkanı ayrıca, Tarifedeki notlarda gerekli değişiklikleri yapmaya, bu 
değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye de yetkilidir.  

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.  

Madde 3 - a) 2 nci maddede yazılı Bakanlık ve teşekküllerce birlikte yapılacak 
inceleme sonunda yatırım maddesi sayılacak ve ithali uzun vadeli plan hedeflerine 
uygun görülecek eşyanın gümrük vergileri ile ithalde alınan istihsal vergisini ve 
belediyelere ait vergilerle rıhtım resmini Cumhurbaşkanı, bunların gümrük hattını 
aştıkları tarihten itibaren en çok beş yıllık bir devre içinde ve yıllık eşit taksitlerle 
tahsiline karar ile müsaade etmeye yetkilidir.  

b) Yukarıdaki fıkra hükmünü, Türkiye'de imal ve istihsal olunan yatırım 
maddelerinin maliyetine giren vasıtalı vergiler hakkında da aynı maksatla 
uygulamaya, bunun için de bu türlü vergilerden yatırım maliyetlerinde teşhis ve 
tesbiti mümkün olabilenlerin, beş yılda ve beş müsavi taksitte ödenmesini sağlamak 
üzere gerekli tedbirleri karar ile almaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.  

c) Bu maddede bahis konusu yetkiler kamu sektörü ve özel sektör için eşit 
şekilde kullanılır.  
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Madde 4 - Bu kanun hükümlerinin uygulanması ile ilgili usuller ve esaslar 
Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikte gösterilir.  

Madde 5 - Yukarıdaki maddelerde gösterilen işlerin hazırlık çalışmaları ikinci 
maddede yazılı bakanlık ve teşekküllerin, en az daire başkanı, genel müdür 
yardımcısı seviyesindeki temsilcilerinden Cumhurbaşkanlığınca kurulacak ve 
başkanı belli edilecek bir komisyon tarafından yapılır. (Değişik: 4/7/1988-KHK-336 
Aynen Kabul: 7/2/1990-3612 s.k.) 

Komisyon 15 günden az ve iki aydan çok olmayan fasılalarla toplanarak 
gündemindeki konuları görüşür ve karara bağlıyarak Cumhurbaşkanlığına arz 
eder.  

Madde 6 - 2/1/1961 tarihli ve 197 sayılı kanun ile buna dayanılarak yürürlüğe 
konulan Bakanlar Kurulu kararları ve bunların onanmasına ilişkin kanunlar 
yürürlükten kaldırılmıştır.  

Geçici Madde 1 - Bu kanunun 5 inci maddesinde yazılı komisyonun 4 üncü 
maddede yazılı işleri ifa etmek maksadiyle kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 2 ay müddetle yapacağı toplantılar için 5 inci maddede yazılı tahdidi hüküm 
uygulanmaz.  

Madde 7 - Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer ve bu konuda 5383 sayılı 
Gümrük Kanununun 5 inci maddesi uygulanmaz.  

Madde 8 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.  
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DIŞ TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 
 

 

Sayısı: 2976 

Kabul Tarihi: 2/2/1984 

Gazete Tarihi: 15.02.1984 

Resmi Gazete Sayısı: 18313 
 

  

Amaç ve Kapsam 

MADDE 3.- Dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına düzenlenmesini sağlamak 
amacıyla ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri 
yükümlülükler dışında ek mali yükümlülükler konulması ve kaldırılması, bu 
yükümlülüklere ilişkin esasların tespit edilmesi ve oluşan fonların kullanılması bu 
Kanun hükümlerine göre yürütülür. 

Yetki 

MADDE 2- Cumhurbaşkanı bu Kanun kapsamındaki konularda düzenlemeler 
yapmaya yetkilidir. 

Ek Mali Yükümlülükler 

MADDE 3- İthalat, ihracat veya dış ticaret işlemleri üzerine konulan ek mali 
yükümlülüklerin nevi, miktarı, tahsili, takibi, iadesi, gerektiğinde bütçeye irat 
kaydedilmesi, bir fonda toplanması ve fonun kullanım esasları 
Cumhurbaşkanı kararında gösterilir. 

Ek mali yükümlülüklerin tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsi1 
Usulü Hakkında Kanun uygulanır. 

Müeyyide 

MADDE 4- Cumhurbaşkanı Kararıyla tahsil edilen ek mali yükümlülükleri 
yerine getirmeden ithalat, ihracat veya diğer dış ticaret işlemlerini 
gerçekleştirenler, noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezasına çarptırılırlar. 

Yürürlük 

MDDE 5- Bu Kanun yayımı, tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 6- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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İTHALAT REJİMİ KARARI 
 

 

Karar Sayısı: 3350 

Karar Tarihi: 31.12.2020 

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2020 

Resmi Gazete Sayısı: 31351 (3. Mükerrer) 
  

 

Ekli "İthalat Rejimi Kararı"nın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 
inci, 474 sayılı Kanının 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci 4458 sayılı kanunun 16 
ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar 
verilmiştir. 

  

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Yetki 

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, ithalatın ülke ekonomisi yararına ve 
uluslararası ticaretin gereklerine uygun olarak düzenlenmesini sağlamaktır. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Karar, ithalata ilişkin genel yetkiyi, ithalatın esaslarını, ithalat 
işlemlerini yürütme koşullarını, ithal eşyaya uygulanacak gümrük vergisi, ek mali 
yükümlülük ile eş etkili vergi ve mali yükleri, ithalatta takip edilecek madde 
politikalarını ve ithalatla ilgili izinleri kapsar. (Değişik: RG-31.12.2021-31706 3. 
Mükerrer C.K.-5052)  

Yetki 

MADDE 3- (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, Karar 
metninde sözü edilen izinleri ve talimatları vermeye, ithalatın her aşamasında 
gerekli görülecek değişiklikleri yapmaya ve önlemleri almaya, ithal eşya fiyatlarının 
gerektiğinde kontrolünü yapmaya veya yaptırmaya, özel ve zorunlu durumları 
inceleyip sonuçlandırmaya Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) yetkilidir. 

(2) İthalat izinlerinin verilmesi, ithalat ile ilgili önlem ve kısıtlamaların 
uygulanması, ithal eşya fiyatlarının gerektiğinde kontrolünün yapılması ile ilgili 
görev ve yetkiler Bakanlıkça kullanılabileceği gibi, bu Karara istinaden 

https://www.gumrukkulliyati.com/index.php?id=docs/gumruk_mevzuati/dosyalar/ithalat/ck_2021-05052_ithalat_rejimi_kararinda_degisiklik_yapilmasina_iliskin_karar.htm
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yayımlanacak Tebliğ veya verilecek talimatla, diğer kamu kurumları ve/veya 
ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine de kısmen veya tamamen devredilebilir. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

İthalata İlişkin Genel Esaslar 

 

İthalatın Yürütülmesi 

MADDE 4- (1) İthalat, bu Karar ile bu Karara dayanılarak çıkarılacak tebliğler, 
ilgili kuruluşlara verilecek talimatlar, ikili ve çok taraflı anlaşmalar hükümleri 
çerçevesinde yürütülür. 

(2) Türkiye ile ticari ilişkilerinde ticaret ve ödemeler dengemizi bozacak 
nitelikte kayıtlar koyan veya uygulama yapan, anlaşmalar ile kararlaştırılan 
yükümlülüklerini yerine getirmeyen, ithalat rejimimizin genellik ilkesi ile 
bağdaşmayacak şekilde ayırıcı işlemler uygulayan ülkeler, kuruluşlar ve firmalar 
hakkında taraf olunan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde uygun görülecek 
gerekli önlemler alınır. 

(3) Ticaret politikası önlemleri; İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi 
Hakkında Mevzuat, İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat, İthalatta 
Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Mevzuat, İthalatta Gözetim 
Uygulanması Hakkında Mevzuat, Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve 
Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat, İkili Anlaşmalar ve Protokoller veya Diğer 
Düzenlemeler Kapsamı Dışında Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında 
Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat, Türkiye'nin Ticari Haklarının 
Korunması Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür. 

İthalat Yasak ve Kısıtlamaları 

MADDE 5- (1) Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan 
ve bitki sağlığının korunması, sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili 
mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki eşyanın 
ithali serbesttir. 

(2) İthalatı kanunlarla belirli kurum ve kuruluşlara bırakılmış eşya ithali ancak, 
bu kurum ve kuruluşlar tarafından veya bu kurum ve kuruluşlar tarafından 
yetkilendirilenler tarafından yapılabilir. 

(3) Yurda sokulmaları yürürlükteki mevzuat ile kayıt ve şarta bağlanan veya 
özel izne tabi bulunan eşya hakkındaki hükümler saklıdır. 

İthalatta Kambiyo İşlemleri 

MADDE 6- (1) İthalat bedellerinin ödenmesi, kambiyo mevzuatı hükümlerine 
tabidir. 

Özel Nitelikli Eşya 

MADDE 7- (1) Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık 
(zamanla dayanıklılığını yitirmiş) eşyanın ithali izne tabidir. 

İthalat İşlemlerini Yürütme 

MADDE 8- (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri 
uyarınca vergi kimlik numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik 
statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden 

https://www.gumrukkulliyati.com/index.php?id=docs/gumruk_mevzuati/dosyalar/ticaret_politikalari/gozetim-koruma-tarifekont.-kotalar/ithalatta_kota_ve_tarife_kontenjani_idaresi_hakkinda_karar_2010-339.htm
https://www.gumrukkulliyati.com/index.php?id=docs/gumruk_mevzuati/dosyalar/ticaret_politikalari/gozetim-koruma-tarifekont.-kotalar/ithalatta_gozetim_uygulamasi_hakkinda_karar_7004-7304.htm
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hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişi ortaklıkları ithalat işlemlerini 
yürütebilir. 

(2) Ancak; 

a) Özel anlaşmalara dayanan ithalatta, 

b) Kitap ve diğer yayınların ithalatında, 

c) Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde Bakanlıkça perakende 
satışına izin verilen eşyanın ithalatında, 

vergi kimlik numarasına sahip olma şartı aranmaz. 

(3) İthalatta gözetim uygulamaları ve tarife kontenjanları ve kota uygulamaları 
kapsamında gerçekleştirilecek ithalat işlemlerini yapmaya hakkı olacak kişilere 
ilişkin olarak, gerektiğinde ilgili mevzuatında özel şartlar belirlenebilir. 

4) Kambiyo mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalat yapmak isteyen 
kişiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almaları gereken belgeler veya bu 
belgeler yerine geçen bilgilerle birlikte doğrudan gümrük idarelerine başvururlar. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İthal Eşyaya Uygulanacak Mali Mükellefiyetler 

 

İthalatta uygulanacak gümrük vergisi oranları ile ek mali yükümlülükler 

MADDE 9- (1) İthalatta uygulanacak gümrük vergisi oranları ile ödenecek ek 
mali yükümlülüğü gösterir listeler (ekli I, II, III, IV, V, VI ve VII sayılı listeler) 
kapsamı eşyaya ait gümrük vergisi ve ek mali yükümlülükler ilgili listelerde 
gösterildiği şekilde belirlenmiştir. Ancak, II sayılı liste kapsamında yer alan eşyanın 
aynı zamanda V veya VI sayılı listede yer alması durumunda, II, V ve VI sayılı listelerde 
belirtilen gümrük vergisi oranlarından daha düşük olanı uygulanır. (Değişik: RG-
22.06.2021-31519 C.K.-4107)  

(2) VII sayılı listede gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımları belirtilen 
eşyanın, "Üretimi Gerçekleştirilecek Nihai Ürün" sütununda ilgili eşyanın 
karşısında gösterilen ürünlerin imalinde kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi 
halinde karşısında gösterilen oranda gümrük vergisi uygulanır ve bu halde gümrük 
mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir. Bu fıkra kapsamı eşyaya 
ek mali yükümlülük uygulanmaz. (Değişik: RG-28.10.2021-31642 C.K.-4635)  

(3) EK-1'de yer alan gelişme yolundaki ülkeler, özel teşvik düzenlemesinden 
yararlanacak ülkeler ile en az gelişmiş ülkelere yönelik Türkiye'nin tek taraflı 
tercihli tarifeleri II sayılı listenin "GTS Ülkeleri" (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi 
Ülkeleri) bölümünde yer alan sütunlarda düzenlenmiştir. Genelleştirilmiş tercihler 
sisteminden yararlanacak ülkelerin "Hariç Sektörler" kapsamında yer alan eşyadan 
yapılacak ithalatta, bu ülkeler için II sayılı listenin "D.Ü." (Diğer Ülkeler) sütunu, V 
ve VI sayılı listede belirtilen gümrük vergisi oranlarından daha düşük olanı 
uygulanır. GTS Ülkelerinin sektör ve eşya kapsamını gösteren listeleri (EK-
2), (EK-3) ve (EK-4)'te yer alır. 

(4) III sayılı liste (İşlenmiş Tarım Ürünleri) kapsamı eşyanın karşılarında (T1), 
(T2) işaretlerinin bulunduğu durumlarda, söz konusu eşya için yapılan tahlil 
sonuçlarına göre Tablo 1 (Bileşim Tablosu) kullanılarak tespit edilen kod 
numarasına Tablo 2'de (Tarım Payı Tablosu) tekabül eden ek mali yükümlülük 
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tahsil edilir. (Değişik: RG-22.06.2021-31519 C.K.-4107)  

(5) Serbest Bölgelere veya Antrepoya alınan ya da Dahilde İşleme Rejimi 
kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak Avrupa Birliği'ne ihraç 
edilmesi halinde, varsa telafi edici verginin hesaplanmasında, ithal ülke ve eşyasına 
İthalat Rejimi Kapsamında uygulanan ithalat vergisi oranı ile Avrupa Birliği Ortak 
Gümrük Tarifesinde uygulanan en düşük gümrük vergisi oranı karşılaştırılır ve 
daha düşük olan vergi oranı tatbik edilir. 

Ek mali yükümlülük uygulamasına ilişkin esaslar (Değişik: RG-22.06.2021-
31519 C.K.-4107)  

MADDE 10- (1) Ek mali yükümlülük ödenerek ithal edilecek eşya, gümrük 
yükümlülüğünün doğduğu tarihte geçerli miktar ve oranlar kadar ek mali 
yükümlülüğe tabidir. Ancak, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 
167 nci maddesi çerçevesinde gümrük vergilerinden muaf olarak 
gerçekleştirilecek ithalat, ek mali yükümlülüğe tabi değildir. 

(2) Ek mali yükümlülük, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte gümrük 
idarelerince tahsil edilir. Bu ek mali yükümlülüğün, ilgililerce süresi içinde 
yatırılmaması durumunda, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

(3) Ek mali yükümlük hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve 
hükümler uygulanır. 

(4) İthalat işlemlerine ilişkin mevzuatta yer alan toplu konut fonu ve ilave toplu 
konut fonuna yapılan atıflar, ek mali yükümlülüğe yapılmış sayılır. (Ek: RG-
31.12.2021-31706 3. Mükerrer C.K.-5052) 

  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Münferit Hükümler 

 

Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri 

MADDE 11- (1) Türk müteahhitlik firmalarının yurt dışında inşaat, tesisat, 
montaj mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi üstlendikleri 
işlerle ilgili olarak satın aldıkları makina ve teçhizatın Türkiye'ye kesin ve geçici 
ithali ile bunlara ilişkin süre uzatımları Bakanlığın iznine bağlıdır. 

Fuar ve Sergilerde İthalat İşlemleri 

MADDE 12- (1) Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerin ithalatla ilgili 
işlemlerinin düzenlenmesine ve yürütülmesine Bakanlık yetkilidir. 

Kamu İthalatı 

MADDE 13- (1) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci 
maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları tarafından serbest dolaşıma giriş 
rejimi kapsamında yapılacak ithalata ilişkin gümrük beyannamesinin tescilinde 
Bakanlığın izni aranır. 

(2) İlgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler ile istisnai hükümler saklı 
kalmak kaydıyla, birinci fıkra kapsamında verilen izinler, diğer mevzuata göre 
alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmez. 

Muafiyet 
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MADDE 14- (1) Uluslararası anlaşmalara, resmi dış kredi anlaşmalarına veya 
kanunlara dayalı olarak çıkarılan gümrük muafiyeti veya indirimi içeren 
düzenlemelerin uygulanmasına devam olunur. 

(2) Milli Savunma Bakanlığı veya adına ithalat yapacak olan kamu kurum ve 
kuruluşları ithalatta alınan gümrük vergisi, ek mali yükümlülük ve harçlardan 
muaftır. (Değişik: RG-22.06.2021-31519 C.K.-4107)  

(3) Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde özel veya 
kamuya ait müzelerde sergilenmek üzere ithal edilecek her türlü eşya, gümrük 
vergisi, harç ve ek mali yükümlülüklerden muaftır. (Değişik: RG-22.06.2021-31519 
C.K.-4107)   

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Kapsamında Yapılan İthalat 

MADDE 15- (1) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) kapsamında yapılan 
ithalata ilişkin işlemler, aşağıda belirtilen esaslara ve Bakanlıkça verilen talimatlara 
göre yürütülür. 

a) NATO ithalatı için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanmış üç nüsha 
"Müracaat Mektubu" ile gümrük idarelerine başvurulur. 

b) NATO ortak alt yapı projelerinin sona ermesinden sonra, ilgili merciin görüşü 
alınarak her türlü mali yükümlülüklerin ödenmesi kaydıyla mal, eşya, malzeme ve 
araçların ithalatçılarına bırakılması Bakanlığın iznine tabidir. 

Kesin İthalat 

MADDE 16- (1) Mali mükellefiyetleri teminata bağlanmak suretiyle geçici 
olarak yurda giren eşyadan (ATA Karnesi kapsamında gelenler dahil); kesin 
ithalinin talep edildiği tarihte yeni ve kullanılmamış eşyanın bedelleri ödenmek 
suretiyle kesin ithali (kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla), gümrük 
idarelerince sonuçlandırılır. 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat 

MADDE 17- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı, eki listeler ve ekleri değişiklikleri ile 
birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. 

(2) İlgili mevzuatta İthalat Rejimi Kararı'na dair 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararına yapılan atıflar bu Karara yapılmış sayılır. 

EK MADDE 1- (Mülga: RG-31.12.2021-31706 3. Mükerrer C.K.-5052)  

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2022 tarihi itibarıyla gümrük vergisi yükselen eşya 
için, 1/1/2022 tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi 
düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın 28/2/2022 tarihine kadar (Bu tarih 
dahil) ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde, bu Kararın 
yayımından önceki gümrük vergisi oranları uygulanır. 

(2) (Mülga: RG-31.12.2021-31706 3. Mükerrer C.K.-5052) 

(3) (Mülga: RG-31.12.2021-31706 3. Mükerrer C.K.-5052) 

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında 1/1/2017-
31/12/2020 tarihleri arasında Avrupa Birliği'ne yapılmış olan ihracatta, varsa telafi 
edici verginin hesaplanmasında, anılan dönemde bu verginin hiç ödenmemiş veya 
9 uncu maddenin beşinci fıkrası çerçevesinde ödenmiş olması kaydıyla 9 uncu 
maddenin beşinci fıkrası hükümleri tatbik edilir. Gümrük mevzuatının ilgili 
hükümleri saklıdır. 
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GEÇİCİ MADDE 3- (Mülga: RG-31.12.2021-31706 3. Mükerrer C.K.-5052) 

GEÇİCİ MADDE 4- (Mülga: RG-31.12.2021-31706 3. Mükerrer C.K.-5052) 

Yürürlük 

MADDE 18- (1) Bu Karar 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 19- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. 
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İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA 
İLİŞKİN KARAR 

 

 

Karar Sayısı: 3351 

Karar Tarihi: 31.12.2020 

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2020 

Resmi Gazete Sayısı: 31351 (3. Mükerrer) 
 

  

Ekli "İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe 
konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı 
Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri 
ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir. 

31 Aralık 2020 

 

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, İthalat Rejimi Kararına ekli II ve III sayılı 
listelerde yer alan ve ekli tablolarda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) 
belirtilen eşyanın ithalatında ilave gümrük vergisi alınmasına yönelik düzenleme 
yapılmasıdır. 

Kapsam ve Uygulama Esasları 

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi 
oranları Ek-1, Ek-2 ve Ek-3'te yer alan tablolarda gösterilmiştir. 

(2) Ekli tablolarda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa 
Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan "Diğer Ülkeler" sütununda belirtilen oran 
üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye'nin taraf olduğu serbest 
ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil 
ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi 
alınmaz. 

(3) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararına ekli II 
ve III sayılı listelerde yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak 
ilave gümrük vergisi toplamı) 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife 
Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin % 50 artırılmış düzeyini aşamaz. 
Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin % 50 artırılmış düzeyi 
uygulanır. 
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(4) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri 
ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat 
kaydedilir. 

(5) Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi 
olduğu usul ve hükümler uygulanır. 

(6) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları 
İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. İthalat Rejimi 
Kararına ekli II ve III sayılı listelerde yer alan sütun başlıklarında yapılacak 
değişiklikler bu Karar için de geçerli olur. 

(7) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden 
ithalatçı sorumludur. 

Yetki 

MADDE 3- (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel 
ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ticaret Bakanlığı yetkilidir. 

Kararın Uygulanmayacağı Durumlar 

MADDE 4- (1) Ekli tablolarda yer alan ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi 
kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa 
telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz. 

(2) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki 
gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi 
altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği'ne üye ülkelere ihraç 
edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz. 

(3) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V 
veya VI sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz. 

(4) İthalat Rejimi Kararında nihai kullanım mevzuatı kapsamında ithal edilmesi 
halinde gümrük vergisi '0' (sıfır) olarak uygulanan eşyaya, bu Karar kapsamında da 
aynı amaçla ithal edilmesi halinde ilave gümrük vergisi uygulanmaz. 

Yürürlükten Kaldırılan Düzenlemeler 

MADDE 5- (1) a) 12/9/2011 tarihli ve 2011/2203 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı, 

b) 21/7/2014 tarihli ve 2014/6692 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 

c) 30/9/2014 tarihli ve 2014/7252 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 

ç)13/10/2014 tarihli ve 2014/6884 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 

d) 26/1/2015 tarihli ve 2015/7241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 

e) 6/5/2015 tarihli ve 2015/7699 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 

f) 18/5/2015 tarihli ve 2015/7712 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 

g) 18/5/2015 tarihli ve 2015/7713 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 

ğ) 25/5/2015 tarihli ve 2015/7722 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 

h) 15/6/2015 tarihli ve 2015/7749 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 

ı) 22/8/2016 tarihli ve 2016/9127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 

i) 17/10/2016 tarihli ve 2016/9391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 

j) 17/10/2016 tarihli ve 2016/9422 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 
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k) 21/11/2016 tarihli ve 2016/9548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 

l) 12/12/2016 tarihli ve 2016/9640 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 

m) 12/12/2016 tarihli ve 2016/9647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 

n) 16/1/2017 tarihli ve 2017/9750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 

o) 1/5/2017 tarihli ve 2017/10310 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 

ö) 1/5/2017 tarihli ve 2017/10476 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 

p) 3/7/2017 tarihli ve 2017/10561 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 

r) 17/7/2017 tarihli ve 2017/10580 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 

s) 5/3/2018 tarihli ve 2018/11481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 

ş) 6/12/2018 tarihli ve 416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 

t) 9/12/2018 tarihli ve 433 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 

u) 15/1/2019 tarihli ve 651 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 

ü) 21/8/2019 tarihli ve 1475 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 

v) 17/10/2019 tarihli ve 1665 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 

y) 11/12/2019 tarihli ve 1822 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 

z) 17/4/2020 tarihli ve 2424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 

aa) 20/4/2020 tarihli ve 2429 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 

bb) 20/4/2020 tarihli ve 2430 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 

cc) 11/5/2020 tarihi ve 2514 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 

çç) 19/5/2020 tarihli ve 2565 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 

dd) 27/6/2020 tarihli ve 2682 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 

ee) 4/8/2020 tarihli ve 2819 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 

ile yürürlüğe konulan 'İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar' yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

EK MADDE 1- (Mülga: RG-31.12.2021-31706 3. Mükerrer C.K.-5053) 

GEÇİCİ MADDE 1- (Mülga: RG-31.12.2021-31706 3. Mükerrer C.K.-5053) 

GEÇİCİ MADDE 2- (Mülga: RG-31.12.2021-31706 3. Mükerrer C.K.-5053) 

Yürürlük 

MADDE 6- (1) Bu Karar 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gumrukkulliyati.com/index.php?id=docs/gumruk_mevzuati/dosyalar/ithalat/bkk_2017-10561_ithalat_rejimi_kararina_ek_karar.htm
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EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK OLARAK İLAVE TOPLU KONUT 

FONU TAHSİLİ HAKKINDA KARAR 
 

 

Sayısı: 2011/1436 

Karar Tarihi: 10/2/2011 

Resmi Gazete Tarihi: 28.04.2011 

Resmi Gazete Sayısı: 27918 
 

 

Ekli "Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili 
Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 1/2/2011 
tarihli ve 4066 sayılı yazısı üzerine, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun 
hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 10/2/2011 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. 

  
Amaç ve kapsam 
MADDE 1 - (1) Bu Kararın amacı, Avrupa Birliği ve Türkiye'nin diğer 

ülkelerle imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmalarının; anlaşma hükümleri, 
ülkeler ve eşya açısından farklılık arz etmesi sonucunda ülkemiz aleyhine 
ortaya çıkan tarife farklılığının giderilmesini sağlamaktır. 

(2) Bu Karar, ekli tabloda yer alan eşyayı kapsar. 
Ek mali yükümlülük 
MADDE 2 - (1) Ekli tabloda yer alan eşyanın, aynı tabloda 

belirtilen ülke menşeli olarak A.TR belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde, 
ek mali yükümlülük olarak karşılarında gösterilen oranda ilave Toplu Konut 
Fonu tahsil edilir. 

Uygulama usul ve esasları 
MADDE 3 - (1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu, İthalat Rejimi Kararı ve 

ilgili diğer mevzuatın, Toplu Konut Fonu'nun tarhına, tahakkukuna, 
tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin 
hükümleri, bu Karar kapsamında uygulanacak ek mali yükümlülüğün tarhı, 
tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması 
işlemlerinde de uygulanır. 
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(2) Bu Kararın tatbikinde; ithalatçı veya temsilcisi tarafından, ekli 
tabloda belirtilen ürünlerin ithalatı sırasında, ithal edilen ürünün 
menşesine ilişkin olarak bu Kararda yer almayan ülkelerin beyan edilmesi 
halinde, gümrük idarelerince A.TR belgesi dışında ayrıca bir menşe ispat 
belgesi talep edilmez. Bu kapsamdaki beyandan ithalatçı sorumlu olup, 
gümrük idareleri ile Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığınca, 
sonradan kontrol kapsamında ithalatçıdan ilave bilgi ve belge talep 
edilebilir. 

Yürürlük 
MADDE 4 - (1) Bu Karar yayımı tarihinden 3 ay sonra yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 5 - (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının 

bağlı olduğu Bakan yürütür. 

 

G.T.İ.P. MADDE İSMİ 
TOPLU KONUT FONU 
(CIF BEDELİNİN %'Sİ) 

MEKSİKA 
8703.22.10.10.00 Binek otomobilleri 10 
8703.23.19.11.00 Silindir hacmi 1500 

cm3.ü geçen fakat 1600 
cm3.ügeçmeyenler 

10 

8703.32.19.11.00 Silindir hacmi 1500 
cm3.ü geçen fakat 1600 
cm3.ügeçmeyenler 

10 

8703.32.19.12.00 Silindir hacmi 1600 
cm3.ü geçen fakat 2000 
cm3.ügeçmeyenler 

10 
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KÖMÜR İTHALATINA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK KONULMASI 
HAKKİNDA KARAR 

 

Karar Sayısı: 2016/9073 

Karar Tarihi: 18/7/2016 

Resmi Gazete Tarihi: 02.08.2016 

Resmi Gazete Sayısı: 29789 
 

  

Ekli "Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Karar"ın 
yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 18/7/2016 tarihli ve 81089 sayılı yazısı 
üzerine, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16, 22 ve 55 inci maddeleri ile 
2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 
18/7/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

  

Amaç ve kapsam 

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına 
düzenlenmesini sağlamak amacıyla bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük 
uygulanmasıdır. 

(2) Bu Karar, ekli tabloda yer alan eşyayı kapsar. 

Ek mali yükümlülük 

MADDE 2- (1) Ekli tabloda yer alan eşyanın elektrik üretimi amaçlı ithalatında 
karşısında gösterilen miktarda ek mali yükümlülük tahsil edilir. 

(2) (Mülga: RG-03.10.2016-29846 BKK-19/9/2016-2016/9166)  

Uygulama usul ve esasları 

MADDE 3- (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan 
gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel 
bütçeye irat kaydedilir. 

(2) Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

(3) 27/10/1999 talihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük 
mevzuatının, gümrük vergisinin tarhına, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, 
takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, bu 
Karar kapsamında uygulanacak ek mali yükümlülüğün tarhına, tahakkuku, tahsili, 
geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu karar kapsamında ek mali yükümlülüğe ilişkin alınan 
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teminatlar gümrük mevzuatı çerçevesinde iade edilir. (Ek: RG-03.10.2016-29846 
BKK-19/9/2016-2016/9166) 

GEÇİCİ MADDE 2- (Ek: RG-24.10.2018-30575 C.K.-197) (1) Bu Kararın yayım 
tarihi olan 2/8/2016 tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma 
belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın 15/9/2016 tarihine kadar (bu 
tarih dâhil) ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük 
mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde, söz konusu eşyaya bu 
Karar hükümleri uygulanmaz. 

(2) Birinci fıkra kapsamında kalması şartıyla bu Karara konu olan eşyaya ilişkin 
olarak tahsil edilmiş ek mali yükümlülük ve bu ek mali yükümlülükten kaynaklanan 
her türlü vergi, resim ve harç, başvurusu halinde, gümrük vergilerinin iadesine 
ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgilisine iade edilir. 

Yürürlük 

MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. (Değişik: RG-
24.10.2018-30575 C.K.-197)  

Yürütme 

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakam yürütür. 

 

TABLO 

(Değişik: RG-03.10.2016-29846 BKK-19/9/2016-2016/9166) 

GTİP Eşya Tanımı Ek Mali Yükümlülük 

2701.12.90.00.00 
Diğerleri (Elektrik üretiminde 
kullanılmayanlar hariç) 

(70 ABD Doları/Ton2) -
(Uluslararası Fiyat)3 

Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-
Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Şili, 
Sırbistan, Karadağ, Kosova, Güney Kore, Morityus ve Malezya menşeli ithalatta ek 
mali yükümlülük uygulanmaz. 

(2): Brüt Ağırlık 
(3): Uluslararası fiyat olarak, gümrük beyannamesinin tescil edildiği günün içinde 

bulunduğu haftadan bir önceki haftada en son yayımlanmış 'ICE Rotterdam Coal 
Future' kapanış endeksi kullanılır. Hafta 7 gün olarak pazartesi günü ile başlar. 
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BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK 
OLARAK İLAVE TOPLU KONUT FONU TAHSİLİ HAKKINDA 

KARAR 
 

 

Karar Sayısı: 2017/10236 

Karar Tarihi: 1/5/2017 

Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2017 

Resmi Gazete Sayısı: 30083 
 

 

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. 

Ekli "Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut 
Fonu Tahsili Hakkında Karar'ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 
17/4/2017 tarihli ve 38317 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarih ve 1567 sayılı 
Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli 
ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 
nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, 
Bakanlar Kurulu'nca 1/5/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

  

Amaç ve kapsam 

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, Avrupa Birliği ve Türkiye'nin diğer ülkelerle 
imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarının; anlaşma hükümleri, ülkeler ve eşya 
açısından farklılık arz etmesi sonucunda ülkemiz aleyhine ortaya çıkan tarife 
farklılığının giderilmesini sağlamaktır. 

(2) Bu Karar, ekli tabloda yer alan eşyayı kapsar. 

Ek mali yükümlülük 

MADDE 2- (1) Ekli tabloda yer alan eşyanın, aynı tabloda belirtilen ülke menşeli 
olarak A.TR belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde, ek mali yükümlülük olarak 
karşılarında gösterilen oranda ilave Toplu Konut Fonu tahsil edilir. 

Uygulama usul ve esasları 

MADDE 3- (1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu, İthalat Rejimi Kararı ve ilgili diğer 
mevzuatın, Toplu Konut Fonunun tarhına, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, 
takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin hükümleri, bu Karar kapsamında 
uygulanacak ek mali yükümlülüğün tarhı, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi 
ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır. 
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(2) Bu Karar kapsamındaki beyandan ithalatçı sorumludur. 

(3) Sonradan kontrol kapsamında ithalatçıdan menşe ispat belgeleri ile ilave 
bilgi ve belge talep edilebilir. 

Yürürlük 

MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihini izleyen 30 uncu gün yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. 

  

TABLO 

G.T.İ.P. MADDE İSMİ 

TOPLU KONUT FONU 
(CIF BEDELİNİN 

YÜZDESİ) 

GÜNEY AFRİKA 

8703.23.19.11.00 
Silindir hacmi 1500 cm3 ü geçen 
fakat 1600 cm3 ti geçmeyenler 

10 

8703.32.19.11.00 
Silindir hacmi 1500 cm3 ü geçen 
fakat 1600 cm3' ü geçmeyenler 

10 
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BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ 

YÜKÜMLÜLÜK OLARAK İLAVE TOPLU KONUT FONU TAHSİLİ 

HAKKINDA KARAR 

 

 

Sayısı: 2017/10929 

Karar Tarihi: 22/9/2017 

Resmi Gazete Tarihi: 14.12.2017 

Resmi Gazete Sayısı: 30270 
 

  

Ekli "Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu 
Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar'ın yürürlüğe konulması; Ekonomi 
Bakanlığının 18/9/2017 tarihli ve 97664 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli 
ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 
6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli 
ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli 
ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/9/2017 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

  

Amaç ve kapsam 

MADDE 1-(1) Bu Kararın amacı, Avrupa Birliği ve Türkiye'nin diğer 
ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarının; anlaşma hükümleri, 
ülkeler ve eşya açısından farklılık arz etmesi sonucunda ülkemiz aleyhine 
ortaya çıkan tarife farklılığının giderilmesini sağlamaktır. 

(2) Bu Karar, ekli tabloda yer alan eşyaları kapsar. 

Ek mali yükümlülük 

MADDE 2- (1) Ekli tabloda yer alan eşyaların, aynı tabloda belirtilen 
ülke menşeli olarak A.TR belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde, ek mali 
yükümlülük olarak karşılarında gösterilen oranda ilave Toplu Konut Fonu 
tahsil edilir. 

Uygulama usul ve esasları 

MADDE 3- (1) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, İthalat 
Rejimi Kararı ve ilgili diğer mevzuatın, Toplu Konut Fonunun tarhına, 
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tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata 
bağlanmasına ilişkin hükümleri, bu Karar kapsamında uygulanacak ek 
mali yükümlülüğün tarhı, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve 
teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır. 

(2) Bu Karar kapsamındaki beyandan ithalatçı sorumludur. 

(3) Sonradan kontrol kapsamında ithalatçıdan menşe ispat belgeleri ile 
ilave bilgi ve belge talep edilebilir. 

Yürürlük 

MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihini izleyen 30 uncu gün yürürlüğe 
girer. 

Yürütme 

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. 

  

TABLO 

GTİP 

MADDE İSMİ 
TOPLU KONUT FONU 

(CIF BEDELİNİN YÜZDESİ) 
  FİLDİŞİ SAHİLİ 

CUMHURİYETİ ve 
GANA CUMHURİYETİ 

1803.10.00.00.00 Yağı alınmamış 9,6 

1803.20.00.00.00 
Tamamen veya kısmen yağı 
alınmış 

9,6 

1804.00.00.00.00 Kakao yağı (katı ve sıvı) 7,7 

1805.00.00.00.00 
Kakao tozu (ilave şeker veya 
diğer tatlandırıcı maddeler 
içermeyenler) 

8 
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BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK 
TAHSİLİ HAKKINDA KARAR 

 

 

Karar Sayısı: 2018/11799 

Karar Tarihi: 14/5/2018 

Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2018 

Resmi Gazete Sayısı: 30456 
 

  

Ekli "Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar"ın 
yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 10/5/2018 tarihli ve 43095 sayılı yazısı 
üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli 
ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 
2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 
14/5/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

  

Amaç ve kapsam 

MADDE 1- (1) Bu Karar, bazı ülkeler menşeli eşyanın Avrupa Birliği ülkeleri 
üzerinden ithalatı sonucunda ülkemiz aleyhine ortaya çıkan tarife farklılığının 
giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

(2) Bu Karar, İthalat Rejimi Kararı eki II sayılı listede yer alan eşyayı [93 üncü 
fasıl, Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) ürünleri ve tarım ürünleri (5, 9, 13 ila 
15,17 ila 22, 24 ve 44 ila 46. fasıllar) hariç] kapsar. 

Ek mali yükümlülük 

MADDE 2-(1) Bangladeş, Bolivya, Cape Verde, Endonezya, Hindistan, 
Kamboçya, Moğolistan, Pakistan, Paraguay, Sri Lanka, Ukrayna ve Vietnam 
menşeli ve 1 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen eşyanın AB ülkeleri 
üzerinden A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde telafi edici vergi 
olarak ek mali yükümlülük tahsil edilir. 

(2) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ek mali yükümlülük, 20/12/1995 tarihli 
ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İthalat Rejimi Kararının 
eki II sayılı listede yer alan gümrük vergisi oranları dikkate alınarak; 

a) Endonezya menşeli ve 1 inci maddenin ikinci fıkrasında tanımlanan eşya için 
"Diğer Ülkeler" (DÜ) gümrük vergisi ile "Gelişme Yolundaki Ülkeler" (GYÜ) gümrük 
vergisi arasındaki fark kadar, 

https://www.gumrukkulliyati.com/index.php?id=docs/gumruk_mevzuati/gumruk_kanunu_.htm
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b) Hindistan menşeli ve 1 inci maddenin ikinci fıkrasında tanımlanan eşya için 
(25, 27, 28, 50 ila 60, 71 ila 76, 78, 79, 81 ila 83, 87 ila 89. fasıllar hariç) DÜ gümrük 
vergisi ile GYÜ gümrük vergisi arasındaki fark kadar, 

c) Ukrayna ve Vietnam menşeli ve 1 inci maddenin ikinci fıkrasında tanımlanan 
eşya için DÜ gümrük vergisi ile GYÜ gümrük vergisi arasındaki fark kadar, 

ç) Sri Lanka menşeli ve 61 ila 63. fasıllar kapsamı eşya için DÜ ile GYÜ gümrük 
vergisi arasındaki fark kadar, 

d) Bangladeş menşeli ve 50 ila 63. fasıllar kapsamı eşya için "DÜ" gümrük vergisi 
oranında, 

e) Kamboçya menşeli ve 61 ila 63. fasıllar kapsamı eşya için "DÜ" gümrük vergisi 
oranında, 

f) Etiyopya menşeli ve 5209.42 GTP'li eşya için DÜ gümrük vergisi oranında, 

g) Nepal menşeli ve 5509.21, 5509.22 ve 5509.51 GTP'li eşya için DÜ gümrük 
vergisi oranında, 

ğ) Gümrük tarife istatistik pozisyonları ekli listede sıralanan Bolivya, Cape 
Verde, Moğolistan, Paraguay ve Pakistan menşeli (Pakistan için 42 ve 43. fasıllar ile 
50 ila 63. fasıllar hariç) eşya için GYÜ gümrük vergisi oranında, 

h) Pakistan menşeli 42 ve 43. fasıllar ile 50 ila 63. fasıllar kapsamı eşya için DÜ 
gümrük vergisi oranında, 

tahsil edilir. 

Uygulama usul ve esasları 

MADDE 3-(1) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, İthalat Rejimi 
Kararı ve ilgili diğer mevzuatın, gümrük vergisinin tarhına, tahakkukuna, tahsiline, 
geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik 
hükümleri, bu Karar kapsamında uygulanacak ek mali yükümlülüğün tarhı, 
tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de 
uygulanır. 

(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden 
ithalatçı sorumludur. 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat ve atıflar 

MADDE 4- (1) 11/9/2017 tarihli ve 2017/10926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili 
Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır. 

(2) Diğer mevzuatta 11/9/2017 tarihli ve 2017/10926 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararına yapılmış olan atıflar bu Karara yapılmış sayılır. 

Yürürlük 

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihini izleyen 30 uncu gün yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. 

  

 

  


