
 

GÜMRÜK SİRKÜLERİ                                       Tarih   : 17/08/2017           
Sayı: 2017/005                                                    Ref     :  6/005                  
 
 
Konu: BAZI MALLARA “İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ” KONULMUŞTUR 

 

1.Giriş 

17/08/2017 tarihli ve 30157 sayılı Resmi Gazete’de 03/07/2017 tarihli 

ve 2017/10561 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır. Söz konusu kararın 

ekinde yer alan “İthalat Rejimine Ek Karar” ile (İthalat Rejimi Kararı’na ekli II sayılı 

listede yer alan) bazı malların ithalatına “ilave gümrük vergisi”  konulmuştur. Karar 17 

Ağustos  2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Bu sirküler, önceki paragrafta belirtilen konu hakkında bilgi vermek 

amacıyla hazırlanmıştır.  

2. 2017/10561 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)1 Kapsamı Mallar 

İthalatına ilave gümrük vergisi konulan mallar 2017/10561 sayılı BKK 

ekindeki İthalat Rejimine Ek Karar ekindeki tabloda GTİP’ler itibarıyla belirtilmiştir 

(Sirküler Eki 1).  

Ayrıntılı bilgi için söz konusu tabloya bakılmalıdır.  

İlave gümrük vergisi konulmuş mallardan bazıları aşağıda belirtilmiştir:   

GTİP Madde Adı 

8402.11.00.00.00 Saattte 45 veya daha az buhar üreten su borulu kazanlar 

8402.12.00.00.00 Saattte 45 veya daha az buhar üreten su borulu kazanlar 

8402.20.00.00.00 Kızgın su kazanları 

8404.20.00.00.00 Buhar güç üniteleri için kondansörler 

8416.30.00.00.00 Mekanik kömür taşıyıcılar (bunların mekanik ızgaraları, mekanik kül 
boşaltıcıları ve benzeri cihazlar 

8428.40.00.00.00 Yürüyen merdiven ve yürüyen platformlar 

8539.50.00.00.00 Led Ampuller 

 
2.1. İlave Gümrük Vergisi Oranları 

Söz konusu kararla ilave gümrük vergisi oranları, belli ülkeler (ya da 

ülke grupları) için % 0 olarak belirlenmiştir. Belli ülkeler (ya da ülke grupları) için ise, 

ilave gümrük vergisi oranları, mallara göre, % 7,5, % 7,6, % 10, % 14,9,  % 20 

şeklinde belirlenmiştir.  

 

                                                           
1
 Söz konusu kararın tarihi 03/07/2017’dir.   



2.1.1.İlave Gümrük Vergisi % 0 Olarak Uygulanacak Ülkeler 

Bu sirkülerde konu edilen BKK kapsamındaki ilave gümrük vergisi, 

izleyen tabloda belirtilen ülkelerden yapılacak ithalatta (AB ülkelerinden A.TR belgesi 

eşliğinde ithal edilen ve AB ve Türk menşeli olmayan mallar hariç) % 0 oranında 

uygulanacaktır:   

 Ülkeler/Ülke Grupları 

1 a) AB Ülkeleri  
b) EFTA Ülkeleri (Norveç, İsviçre, İzlanda, Lichtenstein)  
c) STA Ülkeleri (İsrail, Makedonya, Bosna Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi,Tunus, Mısır, 

Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova)  

2 Güney Kore 

3 Malezya 

 

2.1.2. İthal Mala Göre İlave Gümrük Vergisinin Diğer Oranlarının (Yüzde:  
           7,5, 7,6, 10, 14,9 ve 20) Uygulanacağı  Ülkeler 

 
Bu sirkülerin 2.1.1. numaralı bölümünde belirtilen ülkeler/ülke grupları 

dışında kalan bütün ülkelerden yapılacak olan, bu sirkülerin konusunu oluşturan ilave 
gümrük vergisi konusu malların ithalatında, mala göre,   ilave gümrük vergisinin diğer 
oranları (yüzde: 7,5, 7,6, 10, 14,9 ve 20) uygulanacaktır.  

 
2.1.3.A.TR Dolaşım Belgesi Eşliğinde İthal Edilen  Mallar 

Bu sirkülerde konu edilen ilave gümrük vergisine tabi olan ve A.TR 

Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilen AB ve Türk menşeli olmayan eşya % 0 

oranında değil, üçüncü ülkelerin tabi olduğu diğer oranlarda ilave gümrük vergisine 

tabi olacaktır.  

2.1.4.Çapraz Menşe Kümülasyonuna Dahil Olan Ülkelerden İthalat 

Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları (STA’lar) 

çerçevesinde bir çapraz kümülasyon sistemine dahil eşyadan tercihli menşeinin 

belgelenmesi koşuluyla ilave gümrük vergisi alınmaz.  

2.1.5.Telafi Edici Vergi  

 Bu sirkülerde konu edilen ilave gümrük vergisine tabi olan ürünlerin 

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak 

ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında ilave gümrük 

vergisi dikkate alınmaz.  

 2.1.6.A.TR Dolaşım Belgesiyle İhraç Edilen Mallar  

Bu sirkülerde konu edilen ilave gümrük vergisine tabi olan ürünlerin 

İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı 

yapılarak, gümrük gözetimi altındayken A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenerek AB 

üyesi ülkelere ihraç edilmesi halinde, ilave gümrük vergisi uygulanmaz.      



2.1.7. Kırk Beş Gün İçinde Özet Beyan Verilmesi/Beyanname 
         Tescil Ettirilmesi   

 
Bu sirkülerin konusunu oluşturan BKK 17/08/2017 tarihinde  Resmi 

Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Söz konusu BKK’nın geçici 
1’inci maddesi uyarınca, söz konusu tarihten önce Türkiye’ye sevkedilmek üzere 
taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılan eşyanın 17/08/2017 tarihinden  
itibaren 45 gün içinde ithalatına ilişkin olarak gümrük beyannamesinin tescil ettirilmesi 
ya da gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanının verilmesi halinde bu eşya için 
ilave gümrük vergisi uygulaması yapılmaz.   

 
3. Sonuç 
  
17/08/2017 tarihli ve 30157 sayılı Resmi Gazete’de 03/07/2017 tarihli 

2017/10561 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır Söz konusu kararın ekinde 

yer alan “İthalat Rejimine Ek Karar” ile (İthalat Rejimi Kararı’na ekli II sayılı listede yer 

alan) bazı malların ithalatına “ilave gümrük vergisi” konulmuştur. Karar 17 Ağustos  

2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Bu sirkülerde, önceki paragrafta belirtilen konu hakkında bilgiler 

sunulmuştur.   

 
Saygılarımızla, 
 

                                                                                 DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  
                                                                                             MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 
(*)Sirkülerlerimizde yer alan dış ticaret,  gümrük ve Avrupa Birliği 

konularında, daha ayrıntılı bilgi ve görüş almak için aşağıda bilgileri yer alan 
uzmanımızla iletişime geçebilirsiniz.   

 
(**) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme 

amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda 
uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece 
sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda 
doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 
 
Cahit YERCİ  
Yeminli Mali Müşavir  
Vergi Departmanı, Kaliteden Sorumlu Ortak  
(Dış Ticaret - Gümrük - AB Konuları)  
cyerci@mazarsdenge.com.tr  
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Sirküler Eki 1: 

Karar Tarihi :  03/07/2017 

Karar Sayısı:  2017/10561 

Yayımlandığı Resmi Gazete:  17/08/2017-30157 

Kararın Yürürlüğe Girdiği Tarih:  17/08/2017 

 



 



 



 



 

 


