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COVID-19 Salgını hem günlük 
rutinimizi hem toplumsal yaşamı-
mızı yepyeni bir formata soktu. En 
azından birkaç yıl eski alışkanlıkla-
rımızı ve eski tüketim eğilimimizi 
sürdürebilme olanağımız zayıf 
görünüyor. 

Ülke düzeyinde toplumun birkaç 
ay eve kapatılması, ekonominin de 
kapatılması sonucunu doğurdu. 
Şüphesiz ki sadece Türkiye’de eko-
nomi kapanmadı, küresel düzeyde 
bir ekonomik daralma yaşanıyor. 
Uzmanlar 2020 yılında dünya 
düzeyinde gayri safi milli hasılanın 
yüzde 4 ila yüzde 6 arasında dara-
lacağını öngörüyor. 

Türkiye’nin karşılaştırmalı üstünlü-
ğe sahip olduğu turizm ve lojistik 
hizmet sektörlerinde yaşanan da-
ralma ise işi iyice içinden çıkılmaz 
duruma getirdi. Nisan ayında tepe 
yapan salgının yarattığı karamsar-
lık, karar vericilerdeki “acil önlem 
alınmalı” sinyallerini artırdı. Özel-
likle dış ticaret açığının artması 
“ithalatı kısıtlamalıyız” anlayışını 
egemen kıldı.

Hemen Türkiye’nin son yirmi 
yıldan beri kullanmakta olduğu bir 
gümrük tarifesi enstrümanı devre-
ye sokuldu: İlave Gümrük Vergisi 
(İGV)

Hüseyin Cahit SOYSAL 
ÜNSPED Yönetim Kurulu Üyesi

TIBBİ MASKE – ATLIKARINCA – İPLİK 
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Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 1996 yılından beri 
var olan Gümrük Birliği düzenlemeleri gereğince, 
sanayi ürünlerinin “Kanuni Gümrük Vergisi” oranları 
Türkiye’nin tek taraflı iradesi ile değiştirilememekte-
dir. Ancak, AB’nin ve Türkiye’nin farklı ticari endişeleri, 
AB’nin bazı ülke veya ülke grupları ile Serbest Tica-
ret Anlaşmaları (STA) imzalarken Türkiye’nin devre 
dışında kalması, bu ülkelerin AB ile imzaladıkları 
bu STA’ları Türkiye ile imzalamaya yanaşmamaları, 
Türkiye’nin farklı bir dış ticaret politikası izlemesine 
neden oldu. Türkiye “madem ki kanuni Gümrük Vergi-
si oranlarını değiştiremiyorum, öyleyse AB dışındaki 
ülkelere İlave Gümrük Vergisi uygulayayım” anlayışı 
ile yeni vergi oranları belirledi.

Böylece, hukuki olarak Türkiye ile AB arasında bir 
“Gümrük Birliği” varlığından bahsedilse bile teorik 
olarak taraflar arasında bir STA olduğunu söylemek 
yanıltıcı olmayacaktır. Çünkü bu iki entegrasyon 
türünü birbirinden ayıran en önemli unsur gümrük 
tarifeleridir. Gümrük Birliğinde “ortak gümrük tarifesi” 
var iken STA’larda tarafların ayrı “gümrük tarifesi” 
olmakta, tarafların kendi içlerindeki ticarette ise güm-
rük vergisi alınmamaktadır.

Diğer taraftan, ürünlerin AB’den ithalatında A.TR 
Dolaşım Belgesi ibrazı halinde gümrük vergisi uygu-
lanmaktadır. Aynı şekilde Türkiye ile Serbest Ticaret 
Anlaşması imzalayan ülkelerden Türkiye’ye yapılan 
doğrudan sevkiyatta tercihli menşeinin bir menşe 
belgesi ile kanıtlanması halinde gümrük vergisi alın-
mamaktadır. Ancak günümüzde küresel ekonominin 
dayattığı ölçek ekonomisi, işletmeleri ürün girdilerini 
en uygun fiyatı veren ülkeden temin edilmeye yö-
neltmektedir. Bu nedenle, ürün menşeini belirleme 
güçlüklerini aşmaya yönelik olarak “menşe kümülas-
yonu” kavramı kullanılır olmuştur.

Öte yandan, uluslararası ticarette sınır ve kural tanı-
maz hale gelen bazı ülkelerin ve tüccarların, çeşitli 
anlaşmalarla yerleştirilmeye çalışılan kuralları delen 
girişimleri hiç eksik olmamıştır. Özellikle Türkiye ile 
Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliğinin sağladığı 
ticaret kolaylığından yararlanmak için literatürde 
“trafik sapması” olarak adlandırılan eşya trafiği ile 
“üçüncü ülke” konumundaki ülkelerin Türkiye’ye 
gümrük vergisi ödemeksizin ürün sokma girişimleri 
son bulmamıştır. Bunu önlemeye yönelik olarak, İlave 
Gümrük Vergilerinin yer aldığı İthalat Rejimi Ek Karar-
larında, A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilen 
Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan ekli 
tablolarda yer alan oranlarda İlave Gümrük Vergisi 
alınacağı; ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest 
ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe 
kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan 
tercihli menşeinin tevsiki halinde, İlave Gümrük Ver-
gisi alınmayacağı belirtilmektedir. Böylece hem yerli 

sanayi yabancı sanayinin yarattığı haksız rekabet 
ortamına karşı korunmakta hem de “trafik sapması” 
engellenmektedir.

Yukarıda da belirtildiği gibi, özellikle Nisan, Mayıs 
aylarında COVID-19’un yarattığı endişe siyasi otori-
teyi “ithalatı kısma” yönünde girişimlere sevk etmiş, 
8.04.2020 – 04.08.2020 tarihleri arasında yayımla-
nan 8 Cumhurbaşkanı kararıyla birçok ürünün itha-
latına ilave gümrük vergisi konulmuştur. İlk dönem 
kararlarında iki ayrı İGV tablosu yayımlanmış, birinci 
tabloda olan vergi oranlarının 1 Ekim 2020 tarihinden 
uygulanacak oranları gösterdiği, ikinci tabloda yer 
alan oranların ise karar tarihi ile 1 Ekim 2020 tarihleri 
arasında uygulanacağı ifade edilmiş; 1 Ekim 2020 
öncesi uygulanacak İGV oranlarının diğer tabloya 
göre bir iki misli daha yüksek oranda İGV tahakkuk 
ve tahsilatını öngördüğü anlaşılmıştır. Bu döneme ait 
bir kararda da yapılan bir yanlışlıktan dönülmüştür. 
Tümü “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” olarak 
yayımlanan bu düzenlemelere sırasıyla bakmakta 
yarar var.

• 2424 sayılı 17.04.2020 tarihli İGV Kararı: Bu Karar 
ile ekli tablo kapsamı ürünlere % 5,8 ila % 50 oranın-
da İGV konulmuştur. Anılan İGV oranları 1 Ekim 2020 
tarihinden itibaren % 5 ila % 25 arasında uygulana-
caktır. Karar eki tabloda yer alan eşyanın bir kısmını 
saymak gerekirse, tutkal, plastikten diğer plakalar, 
levhalar, filmler, vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve 
lifler, seramik karolar, lavabolar, tuvaletler, vidalar, 
civatalar, somunlar, kaynak ark çubukları, fanlar, kağıt 
kesme makinaları, hidrolik presler, transformatörler, 
konvertörler, röleler, multimetreler, direnç ölçerler, kol 
saatleri, video oyun konsolları golf sopaları, düğme 
ve çıtçıtlar ifade edilebilir.

• 2425 sayılı 17.04.2020 tarihli İGV Kararı: Anılan 
Karar ile 12.09.2011 tarihli 2011/2203 sayılı Bakan-
lar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejim 
Kararına ilişik Ek-I ve Ek-II listelerinde yer alan % 11 
ve % 18 oranlarındaki İGV oranları ülke grubu gözetil-
meksizin, 51.01 inci pozisyondan 62.11 pozisyonuna 
kadar olan “tekstil ürünleri” için % 30’a çıkarılmıştır. 
Böylece, Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden yarar-
lanan ülkeler için belirlenen daha düşük oranlı İGV 
uygulaması da yürürlükten kaldırılmış ve bu ülkeler 
içinde “diğer ülkeler” için belirlenen İGV oranlarının 
uygulanmasına karar verilmiştir.

• 2429 sayılı 20.04.2020 tarihli İGV Kararı: Bu karar 
ile 2011 yılından 2019 yılına kadar yayımlanan 6 
Bakanlar Kurulu Kararı ile 3 Cumhurbaşkanı Kararı 
olmak üzere toplam 9 kararla yürürlüğe sokulan İGV 
kararları konsolide edilmiş; eski kararlarda yer alan 
tekstil, konfeksiyon, deri, ayakkabı ve bazı sanayi 
ürünlerinden alınan İGV oranları da artırılmıştır.
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• 2430 sayılı 20.04.2020 tarihli İGV Kararı: Bu Karar-
la da 2015 yılından 2019 yılına kadar yayımlanan 12 
Bakanlar Kurulu Kararı ile 3 Cumhurbaşkanı Kararı 
olmak üzere toplam 15 kararla yürürlüğe sokulan 
İGV kararları konsolide edilmiş; mücehverat, ahşap 
eşya, çelik çubuk profiller, elektrikli makina ve cihaz-
lar, vakumlu elektrik süpürgeleri, motorlu taşıtların 
aksam ve parçaları, aydınlatma cihazları, prefabrik 
yapılar gibi eşyanın İGV oranları % 10 ila % 20 düzey-
lerinden  % 20 ila % 40 aralığına yükseltilmiştir.

• 2514 sayılı 11.05.2020 tarihli İGV Kararı: Bu karar-
la daha önce üzerinde İGV olmayan bir kısım eşyaya 
İGV konulmuştur. Karar ile işaret fişekleri, plastikten 
yer ve duvar kaplamaları, vulkanize edilmiş kau-
çuktan tabakalar, ahşap sandık ve paletler, tabii 
ve kültür incisi, demir ve çelikten halatlar, zincirler, 
sobalar, mangallar, bakır teller, işlenmemiş kalay, el 
aletleri, makina bıçak ve kesicileri, tıraş makinaları, 
kaşık, çatal ve bıçaklar, asma kilitler, ziller, çerçeveler, 
aynalar, kopçalar, kancalar, tokalar, pullar, tıpalar, 
kapsüller, işaret levhaları, motor aksam ve parçaları, 
vakum pompaları, gaz kompresörleri, vantilatörler, 
klima cihazları, buzdolapları, santrifüjler, bulaşık 
makinaları, örgü makinaları, ütüleme makinaları, 
otomatik satış makinaları, binek otomobilleri, bebek 
arabaları, römorklar, tankerler, sallar, şamandıralar, 
ortopedik cihazlar, masa ve duvar saatleri, piyanolar, 
gitar, keman, harb gibi telli müzik aletleri, klarnet, 
trompet gayda, tulum gibi nefesli müzik aletleri, da-
vullar, ziller gibi vuruşlu müzik aletleri, org, gitar gibi 
elektrikli müzik aletleri, jimnastik aletleri, işlenmiş 
lületaşı, süpürgeler, fırçalar, yazı makineleri için şe-

ritler, çakmaklar, saç ve süs tarakları, parfüm-tuvalet 
spreyleri, video kameralar, tripod gibi cihazlara % 10 
ila % 20 aralığında İGV konulmuştur.
 
• 2565 sayılı 19.05.2020 tarihli İGV Kararı: Karar 
ekine yine iki tablo eklenmiş, Ek-I’de yer alan tabloda 
kayıtlı İGV’lerin 1 Ekim 2020 tarihinden sonra, Ek-
II’de yer alan İGV’lerin ise 20 Mayıs – 1 Ekim arasın-
da uygulanacağı belirtilmiştir. İGV oranları % 5 ila % 
30 arasında belirlenmiştir. Bu Karar ekinde yer alan 
ürünlerden de ilk kez İGV tahsilatına başlanılmıştır. 
Mermer, traverten, klorür, hidroksiklorür, sültat, şap, 
polikarbosilik asit, dişçilik mumu, plastik hortum, 
plastik yer kaplaması, plastik bant, kauçuk conta, 
dabaklanmış post ve deri, kösele, tabii mantar 
levhaları, paspas, sepetçi eşyası, pamuk dikiş ipliği, 
keçe, ip, halat, fren levhası, karo ve seramik, çekme 
ve üfleme cam, ayna, cam boncuk, yassı hadde ma-
mulleri, içi boş profiller, sarnıç, varil, fıçı, örme halat, 
bucurgat, zincir, alüminyum sac, alüminyum fıçı, 
fırın, ocak, tartı cihazı, palanga, gemi vinçi, asansör, 
buldozer, greyder, ekskavatör, süt sağma makinası, 
sanayi meyve presleri, tarla-bahçe tarımı makinası, 
cilt makinası, kağıt-karton işleyen makina, lazerle 
kesici makina, dişli kutuları, buji, marş motoru, 
mikrofon, monitör, televizyon, zil, siren, alarm cihazı, 
elektrik anahtarı - sigortası - fişi, röle, soket, ampul, 
led ampul, motorlu taşıt, vinç, itfaiye aracı, beton 
karıştırıcı-taşıyıcı araç, römork, mercek, kontak lens, 
projeksiyon perdesi, resim-çizim makinası, gaz-sı-
vı-elektrik sayacı gibi bir dizi eşyadan İGV tahsiline 
başlanılmıştır.
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•  2682 sayılı 27.06.2020 sayılı İGV Kararı: Bu Kararla 
da yine daha önce İGV alınmayan bir kısım eşyaya 
İGV konulmuştur. Yine 1 Ekim öncesi, 1 Ekim sonrası 
ayrı vergilendirilmiştir. Karar eki listelere karboksilik 
asitler-anhidritler-peroksitler, kauçuk eşya, kağıt, 
karton, selüloz liften tabakalar, kord bezi, kullanılmış 
giyim eşyası, peruk, absorblayıcı cam, bombeli cam, 
elmas, kıymetli taşlar, kuyumcu eşyası, alaşımlı çelik 
teller, boru bağlantı parçaları, maşonlar, dirsekler, 
demir halatlar, dikiş iğnesi, örgü şişi, çuvaldız, tığ, hava 
jeneratörü, radyatör, alüminyum boru bağlantıları, 
pompalar, sıvı elevatörleri, hava pompaları, gaz kom-
presörleri, fanlar, sanayi ocakları, çöp yakma fırınları, 
sıvı gaz filtreleme makinaları, paketleme makinaları, 
tartı aletleri, basküller, teraziler, yürüyen merdivenler, 
saman balyalama makinaları, ot biçme makinaları, 
elyaf eğirme-katlama-bükme makinaları, trikotaj 
makinaları, tül-dantela-file makinaları, jakard, atkı ipliği 
kesicileri, mensucat yıkıma-temizleme-kurutma-ütüle-
me makinaları, foton ışını ile işleme makinaları, plan-
ya-vargel-yiv açma-broş-dişli açma tezgahları, takım 
tezgahları, presler taş-seramik-beton-çimento işleme 
makinaları, ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk işleme 
makinaları, elektrik motorları, jeneratörler, elektrik akü-
mülatörleri, laboratuvar cihazları, iletken tel-kablo-fiber 
optik kablolar, tıpta-cerrahide-dişçilikte-veterinerlikte 
kullanılan alet ve cihazlar, ortopedik cihazlar, işitme 
cihazları, otomatik ayar ve kontrol alet ve cihazları gibi 
eşya yer almıştır.

• 2819 sayılı 04.08.2020 tarihli İGV Kararı: 04.08.2020 
tarihli 2819 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile daha önce 
İlave Gümrük Vergisi olmayan şekerleme, çikolata, 
pasta, bisküvi, makarna gibi bir  bir kısım gıda madde-
lerine İGV konulmuştur. 1 Ekim tarihi yaklaştığından 
iki ayrı listede İGV belirlenmesi yoluna gidilmemiştir. 
Karar eki listelerde yer alan ürünler için  % 4,3 ila % 20 
arasında İGV alınması öngörülmüştür. Listede, Paragu-
ay çayı, kakao içermeyen şeker mamulleri, çikolata ve 
kakao içeren gıda müstahzarları, makarnalar, kuskus, 
hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulmasıyla 
elde edilen gıda mamulleri, ekmek, pasta, kek, bisküvi, 
güllaç, pirinç kağıdı, mayalar, kabartma tozları, malttan 
üretilen biralar gibi ürünler yer almıştır. 
 
• 2705 sayılı 29.06.2020 tarihli İGV Kararı: Bu Kararla, 
20.04.2020 tarihli 2429 sayılı Karar ile tüm alt açı-
lımlarında İGV oranının % 20 olarak belirlendiği 56.03 
pozisyondaki “Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, 
sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun ol-
masın)” olarak tanımlanan eşyadan COVID-19 Salgını 
sonrası en çok kullanılan kumaş olan polipropilenden 
üretilen, filtreleme özelliği olan tıbbı maske ve önlük 
üretiminde kullanılan “Melt Blown Kumaş”ın İGV’leri 
sıfıra indirilmiştir.

Alınan kararların COVID-19 döneminin ekonomik daral-
ma yaşanan koşullarında alındığı açık olmakla birlikte, 
İGV listelerini hazırlayan bürokratlara üç soru sormak-
tan da kendimizi alamadık:

1. Tüm tekstil ürünleri ithalatına İGV konulurken, 
neredeyse tüm tezgahlarını “tıbbi maske” üretimine 
ayıran tekstil sektöründen, “Hem ucuza maske üretin 
diyorsunuz hem de maske kumaşına % 20 oranında 
İGV koyuyorsunuz. Lütfen bize yardımcı olun” şeklin-
de yakınmalar gelmeden, bürokratik kademede “Melt 
Blown Kumaş”ın hangi amaçla kullanıldığını bilen yok 
muydu ?

2. Tüm çocukların ve onları luna parklara taşıyacak 
dedelerin evlere hapsedildiği Nisan ayında yayım-
lanan 2424 sayılı Karar ile “Atlı karınca ve salıncak” 
ürünlerinin ithalatına % 48 oranında İGV koyar iken, 
girişimcilerimizin “madem tüm luna parklar ve eğlence 
merkezleri iflas ediyor, biz de bu malzemeleri ithal edip 
bir an önce iflas etme şerefine nail olalım” diye düşün-
düklerini mi sanıyordunuz ?

3. Bir taraftan, girişimcilerimizi “ihracatınızı artırın, dış 
ticaret makasını daraltın” diye yüreklendirir iken, dikiş 
ipliğine, kopçaya, düğmeye, plastik hammaddesine, 
çelik saclara, alüminyuma İGV koyarak, bu girdilerle 
üretilecek ihraç ürünlerimizi yüksek fiyatlarla daha 
uygun rekabet ortamına mı yönlendirdiğinizi düşündü-
nüz ?




