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İTHALAT REJİM KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI 

  

01 Ekim 2021 Cuma Tarihli ve 31615 sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan 4560 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararı ile İthalat Rejim Kararında değişiklikler yapıldı. 
 
Buna göre, 
 

 İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede bulunan tablolarda yer alan “AB, EFTA, F.ADA” şeklinde 
yer alan başlık “AB” olarak değiştirildi. 
 

 Bazı tarım ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerinin İsviçre ve Lihtenştayn'dan ithalinde uygulanacak 
gümrük vergilerinde indirime gidilmiştir.12’li GTİP bazında toplamda 33 adet üründe mevcut 
gümrük vergisi üzerinden İsviçre’ye yüzde 15 ilave indirim sağlamıştır. 

 
 Diğer taraftan I sayılı tarım ürünleri listesindeki EFTA ve Faroe Adaları; AB sütunundan çıkarılarak 

diğer ülke sütununa alınmış buna mukabil belirli ürünlerde tarife kontenjanları açılmıştır. 
 

 0901.21.00.00.00 ve 0901.22.00.00.00 kahve ve kafeini alınmış kahveler için uygulanacak 
gümrük vergisi oranlarını belirten satırlar yeniden düzenlendi. 
 
AB   %15, 
GÜR   %0 
B-Her   %0 
G.KORE  %0 
MLZ   %0 
SNG   %4,8 
KOS   %17 
VNZ   %0 
D-8   %10 
DÜ   %17 
 

 Söz konusu tabloya eklenen 9 no.lu dip nota göre İsviçre Konfederasyonu ve Lihtenştayn 
Prensliği için gümrük vergisi % 11 olarak uygulanacak. 
 

 2208.90.91.10.00 ve 2208.90.99.10.00 GTİP’te yer alan alkollü içeceklerin (%80’den az alkol 
içeren) yer aldığı satırlar yeniden düzenlendi. 
 
AB   %50 
GÜR   %0 
B-HER  %0 
G.Kore  %70 
MLZ   %70 
SNG   %70 
KOS   %0 
VNZ   %35 
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D-8   %70 
DÜ   %70 

 
Söz konusu tabloya eklenen 6 no.lu dip nota göre Norveç Krallığı ve İzlanda Cumhuriyeti için AB 
sütunundaki oran uygulanacak.  
 
Kararda İthalat Rejimi Kararına ekli II ve III sayılı listeler bulunan dipnotlar değiştirildi. 
 
Saygılarımızla, 

İşbu Sirkülerde yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermekte olup bilgilendirme amaçlıdır.  
HG GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan 

veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 
İşbu Sirkülere http://www.hggumruk.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz. 

 
Sirkülerle ilgili sorularınız için: 

Levent ÖZKARDEŞ 
levento@hggumruk.com.tr       

Bahadır KAL 
bahadirk@hggumruk.com.tr 

Barış ŞİŞİK 
bariss@hggumruk.com.tr  

 


