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IRAK’A İTHALATI GERÇEKLEŞTİRİLEN ÜRÜNLERE UYGULANAN 
GÜMRÜK TARİFELERİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU 

2023/23055 sayılı Bakanlar Kurulu kararı kapsamında, 2018/186 sayılı 
Karar’da değişiklik yapılarak, Irak’a ithal edilen ürünlere ilişkin gümrük tarifelerinin 
aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verilmiştir.

1. Konteyner Bazlı Maktu Gümrük Vergisi

-  20 ft konteyner için gümrük tarife değeri 2 milyon Irak Dinarı

 - 40 ft konteyner için gümrük tarife değeri 4 milyon Irak Dinarı

2. Ürün Bazlı Gümrük Vergisi

İlaç ürünleri için % 0,5, gıda ürünleri1 için %1 ve Tablo-1’de yer alan ürünler dışında 
kalan tüm ürünler için ise %6,5 oranında uygulanmaktadır.

İthalatçıya, gümrük vergisini konteyner veya ürün bazlı olmak üzere iki seçenek 
üzerinden ödeme imkânı sunulmaktadır.

3. Bazı Özel Ürünlere İlişkin Gümrük Vergisi

Tablo 1: Gümrük Vergisi Oranları

Ürün Adı Gümrük Vergisi Oranı 
Parfümeri ve kozmetik ürünleri 10%
Altın 0,5%
Cep Telefonları 30%
Nargile Tütünü 30%
Taşıtlar 15%
Alkollü içecekler 30%
Sigara 100%
2010/11 sayılı Yerli Ürünleri Koruma Kanunu 
kapsamındaki ürünler

Oranlar Tablo 2’de 
belirtilmiştir. 

* Menşe şahadetnamesi ve ilgili faturaların tasdik edilmemiş olması durumunda, ilgili 
firmadan 500.000 dinarlık güvence bedeli alınmakta ve 3 ay süre içerisinde söz konusu 
belgelerin tasdik edilmemesi durumunda, söz konusu bedel iade edilmemektedir.

*Bir konteynerden daha az olan mallar için (parça şeklinde) ise, 2. Maddede belirtilen 
ürün bazlı gümrük vergisi sistemi uygulanmaktadır.

* Ayrıca, 20 ft konteyner için 500.000 Irak Dinarı, 40 ft konteyner için ise 1.000.000 
Irak Dinarı tutarında konteyner vergisi alınmaktadır.

1 %1 oranında gümrük vergisi uygulanan gıda ürünlerine Tablo 4’de yer verilmiştir. 
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Gümrük Genel Komitesi, Irak'ın tüm sınır kapılarından giriş yapan malları 
yukarıda anılan kararlar uyarınca incelemek, gümrük vergisi tutarını kontrol noktaları 
yoluyla araştırmak ve uygunsuzluk tespiti halinde gümrük vergisi farkını tahsil etmeye 
yetkilidir.

Bakanlar Kurulu Kararı gereği, yollarda bulunan güvenlik kontrol noktalarının 
gümrük vergisi tahsili, kontrolü vs. gibi işlemleri gerçekleştirmesi yasaklanmıştır.

Gümrük Genel Komitesi’nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile 
koordineli olarak nargile tütünü, sigara, alkollü içecekler, parfüm, kozmetik ürünler, 
altın ve taşıtlar için uygulanan gümrük vergilerinin yeknesaklaştırılması teklifini 
Bakanlar Kurulu’na sunması kararlaştırılmıştır.

2023/23055 sayılı ve 25.01.2023 tarihinde yayımlanan karar gereği yukarıda 
belirlenen gümrük vergilerine tabi ürünler için ithalatçılardan ithalat lisansı talep 
edilmeyecektir.

Karar, 01.02.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2010/11 Sayılı Yerli Ürünleri Koruma Kanunu Kapsamında Korunma Önlemine 
Tabi Ürünlere Yönelik Yeni Gümrük Vergisi Oranları2

         Tablo 2: Korunma Önlemine Tabi Ürünler

Ürün Adı Gümrük Vergisi Oranı
Tarımsal Yetiştiricilikte Kullanılan 
Örtü 

%100                              

Endüstriyel Tuz (yapay)                                %100
Bira %200                            
Mısır Cipsi                                                    %100
Plastik Çöp Poşeti                                           %30
Plastik Ampul Kalıbı                                              %65
Mantar  %75                            

2 Tablo, 01/03/2023 tarihi itibariyle 2010/11 sayılı Kanun kapsamında korunma önlemine tabi ürünlere 
ilişkin yeni gümrük vergisi oranlarını göstermektedir. Gümrük İdaresi, ilgili Kurumların talebi 
doğrultusunda yeni ürünleri bu tabloya ekleyebilmektedir. 
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İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASI PLANLANAN ÜRÜNLER

Bakanlar Kurulu 14.02.2023 tarihinde Tablo 3’de yer alan ürünlere ek gümrük 
vergisi uygulanması kararı almış olup, konuya ilişkin kararname henüz 
yayımlanmamıştır. Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği’nin kararnamesinin 
yayınlanmasından itibaren 4 ay sonra aşağıda belirtilen ilave gümrük vergisi oranları 
yürürlüğe girecektir.

 

Tablo 3: İlave Gümrük Vergisi Planlanan Ürünler

      Ürün Adı
Gümrük Vergisi 
Oranı

İlave Gümrük 
Vergisi Oranı

Epoksi ve modern boyalar
6.50%

%65
Çamaşır deterjanları (renkli ve 
koyu renkliler için)

6.50%
%65

Zemin ve kıyafet spreyleri, 
kumaş yumuşatıcıları

6.50%
%65

Yüzey temizleyicileri ve bulaşık 
deterjanları 

6.50%

%65
Plastik borular ve parçaları (Ppr 
ve Pprc)

6.50%
%20

Galvanizli ve galvanizli olmayan 
metal borular

6.50%
%15

Sigara 100% %100

Mukavva kutu, tabak ve ayraçlar
100%

%100

Alkollü içecekler
30%

%200
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%1 ORANINDA GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANAN GIDA ÜRÜNLERİ 

İthalatı yasak olan ürünlerin dikkate alınmasıyla birlikte %1 oranında gümrük 
vergisi kapsamına giren gıda ürünlerine ilişkin liste 26.02.2023 tarihinde 
yayımlanmıştır. 

Tablo 4: %1 Oranında Gümrük Vergisi Uygulanan Gıda Ürünleri 

      Ürün Adı Bölüm No
Kıyma, kuyruk yağı ve karkas parçaları (başı)  hariç yenilebilir et 
ve sakatat   

0201

Beslenmek ve süs için kullanılan küçük balıklar hariç olmak 
üzere balıklar, kabuklular ile yumuşakçalar ve diğerleri

0301

Yoğurt ve Yoğurt Ürünleri 
0401

Yumurta
0401

Tarım Bakanlığı tarafından yasaklanan patates ve ürünler hariç 
yenilebilir sebzeler, bitkiler, kökler ve yumrular

0701

Tarım Bakanlığı tarafından yasaklanan ürünler hariç yenilebilir 
meyveler

0801

Kahve, çay ve baharatlar 0901

Tohum taneleri, darı ve kuşyemi hariç her çeşit tahıl     1001

Değirmen Ürünleri 1101

Yem katkı maddeleri ve tohumlar hariç, yağlı meyvelerin 
tohumları

1201

Tahin
13021930

Bitkisel mum hariç, hayvansal katı ve sıvı yağlar 
1501

Hazırlanmış işlem görmüş et, balık, kabuklu veya yumuşakçalar
1601

Şeker ve Ürünleri
1701

İşlem görmüş toz kakao
1801

Tahıl bazlı müstahzarlar
1901

İşlem görmüş meyve ve sebzeler
2001

İşlem görmüş yasaklı gıdalar
2101

Yalnızca sirke, soğuk çay ve soğuk kahve içecekleri
220290182, 
22029020


