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CETVEL I 

İTHAL EDİLEN MALLAR 
ÖDENECEK MİKTAR VEYA 

ORAN İSTİSNA VE KOŞULLAR 
G.T.İ.P MALIN TANIMI 

AB - EFTA            
TC (%) 

III. ÜLKE                           
(%)    

04.01 Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave şeker veya diğer        
  tatlandırıcı maddeleri içermeyenler):       
  (A) Süt 10 30   
04.06 Peynir ve lor:       
  (A) Peynir ve çökelek 0.25 ABD $/Kg 1.00 ABD $/Kg   

07.09 Diğer sebzeler(taze veya soğutulmuş):       
  (A) Zeytinler 5 15   
07.10 Sebzeler (pişirilmemiş, buharda veya suda  kaynatılarak       
  pişirilmiş) (dondurulmuş):        
  (A) Zeytinler 5 15   
12.08 Yağlı tohum ve meyvaların un ve kaba unları (hardal unu hariç):       
  (A) Tahin 5 15   
1601.00 Etten, sakatattan veya kandan yapılmış sosisler ve benzeri       
  ürünler; esası bu ürünler olan gıda müstahzarları:       
  (A) Salam, sosis, sucuk, köfte ve jambon 1.0 ABD $/Kg 1.5 ABD $/Kg   
  (B) Diğerleri 5 5   
16.02 Hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat veya kan:       
  (A) Yağ ve baharatla basılmış kıyma "Burger" 1.0 ABD $/Kg 1.5 ABD $/Kg   
  (B) Diğerleri 5 5   
17.04 Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) :       
  (A) Her türlü helva (Tahin helvası dahil) 10 10   
  (B) Lokum 10 10   
18.06 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları:       
  (A) Çikolata 5 10 Diabet hastaları için 

kullanılanlardan fon tahsil edilmez. 
19.04 Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması       
  suretiyle elde edilen gıda mamulleri (corn flakes gibi);tarifenin       
  başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme ya -       
  pılmış veya başka surette hazırlanmış dane (mısır hariç) veya       
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ÖDENECEK MİKTAR VEYA 
ORAN İSTİSNA VE KOŞULLAR 

G.T.İ.P MALIN TANIMI 

AB - EFTA            
TC (%) 

III. ÜLKE             
(%)    

     
  flokon halindeki hububat veya diğer şekilde işlenmiş daneler        
  (un ve ezme hariç) :       
  (A) Hububattan mamul her türlü kabartmalar (Cheese puffs, chipitos vs gibi) 10 20 "Cornflakes" hariç 

19.05 Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri (kakao       
  içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri,       
  mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler:       
  (A) Pasta ve kekler 5 10 Diabet hastaları için 

kullanılanlardan fon tahsil edilmez. 

  (B) Bisküvi 5 10   
  (C) Dondurma külahları 5 10 Sanayi Dairesi onayı ile KKTC'de 

imal edilmeyenler için fon tahsil 
edilmez. 

20.01 Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki       
  parçaları (sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve        
  edilmiş) :       
  (A) Zeytinler 5 15   
  (B) Turşular 5 15   
20.05 Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazır -       
  lanmış veya  konserve edilmiş ,dondurulmamış) (20.06 pozis-       
  yonundaki ürünler hariç ) :       
  (A) Cipsler 10 20   
  (B) Zeytinler 5 15   
20.09 Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente        
  edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer        
  tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın :       
  (A) Meyve Suları 5 30   
2105.00 Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin):       
  (A) Dondurma 10 30   
21.06 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda        
  müstahzarları:        
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  (A) Tahin 5 15   
  (B) Alkolsüz içki (Meşrubat) yapımında kullanılan esans veya konsantre  10 40 Sanayi işleri ile ilgili Daire 

tarafından imalata yönelik olarak 
onay verilenler için fon tahsil 
edilmez. 

22.01 Sular (tabii ve suni mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave        
  şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmamış veya        
  lezzetlendirilmemiş); buz ve kar:       
  (A) İçme Suları 0.05 ABD $/Lt 0.07 ABD $/Lt   
22.02 Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya       
  diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya lezzetlendirilmiş)       
  ve alkolsüz diğer içkiler (20.09 pozisyonundaki meyva ve       
  sebze suları hariç):       
  (A) İçme suları 0.05 ABD $/Lt 0.07 ABD $/Lt   
  (B) Alkolsüz içkiler (Meşrubat) Gazlı olanlar 10 40   
2203.00 Biralar: 0.55 ABD $/Lt 0.55 ABD $/Lt   
22.07 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80 veya daha fazla olan        
  tağyir edilmemiş etil alkol; alkol derecesi ne olursa olsun        
  tağyir edilmiş etil alkol ve diğer alkollü içkiler:       
  (A) Alkollü içki  0.75 ABD $/Lt 0.75 ABD $/Lt   
22.08 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir edil-       
  memiş etil alkol; alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler:       
  (A) Alkollü içki  0.75 ABD $/Lt 0.75 ABD $/Lt   
2209.00 Sirkeler ve asetik asitten elde edilen sirke yerine geçen       
  maddeler:       
  (A) Sirkeler 5 30   
24.02 Tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar,        
  uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar:       
  (A) Purolar 53.00 ABD $/Kg 53.00 ABD $/Kg   
  (B) Diğerleri 1000 Adet için               

105.00 ABD $ 
1000 Adet için                        
105.00 ABD $ 
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24.03 Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler;       
  "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa        
  ve salçaları: 53.00 ABD $/Kg 53.00 ABD $/Kg   
          
25.22 Sönmemiş kireç, sönmüş kireç ve su aItında sertleşen kireç 5 10   
  (28.25 pozisyonundaki kalsiyum oksit ve hidroksit hariç):       
25.23 Portland çimentosu, şaplı çimento ("ciment fondu"), cüruf       
  çimentosu, süper sülfat çimentosu ve benzeri su altında sertleşen       
  çimentolar (boyanmış veya klinker şeklinde olsun olmasın):       
  (A) Çimento 5 10 Beyaz çimento için herhangi bir 

fon tahsil edilmez. 
2710.00 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar       
  (hamyağlar hariç) ; esas unsur olarak,ağırlık itibariyle       
  % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli       
  minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin       
  başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar:       
  (A) Kurşunsuz Benzin 97 Plus (Yürürlük      17.05.2008) 0.201 ABD $/Lt                                     

+                                        
48 

0.201 ABD $/Lt                               
+                                          

43.3 

  

  (B) Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Yürürlük      17.05.2008) 0.176 ABD $/Lt                                     
+                                        
48 

0.176 ABD $/Lt                               
+                                          

43.3 

  

  (C) Gazyağı (Yürürlük      17.05.2008) 0.131 ABD $/Lt                                       
+                                        
3 

0.131 ABD $/Lt   

  (D) JET A-1 0.01 ABD $/Lt.                                       
+                                               
3 

0.01 ABD $/Lt Devletin onanmış limanlarına uğrayan ve 
ülkeler arası sefer yapan gemilere, hava 
gemilerine ve özel yatlara verilecek 
akaryakıttan fon tahsil edilmez. 
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  (E) Motorin (Yürürlük      17.05.2008) 0.031 ABD $/Lt                                     
+                                            
8 

0.031 ABD $/Lt                                  
+                                           

4.5 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen 
ve/veya sadece elektrik santrallarında 
tüketilecek olan Motorin (Mazot)'den Fiyat 
İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onanmış 
limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer 
yapan gemilere ve özel yatlara verilecek 
akaryakıttan fon tahsil edilmez. 

  (F) Euro Diesel  (Yürürlük      17.05.2008) 0.187 ABD $/Lt                                     
+                                            
8 

0.187 ABD $/Lt                                     
+                                                  
8 

  
  (G) Fuel Oil  0.10 ABD $/Lt.                     

+                                               
8 

0.10 ABD $/Lt.                                       
+                                               

4.5 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen 
ve/veya sadece elektrik santrallarında 
tüketilecek olan Fuel Oil'den Fiyat İstikrar 
Fonu alınmaz 

  (H) Makine Yağları  0.20 ABD $/Lt.                                       
+                                    
3 

0.20 ABD $/Lt.                                       
+                                               
3 

  

  (I) Diğerleri  3 3   
27.11 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar:       
  (A) Likit Petrol Gazı (Yürürlük      31.01.2008) 20 20   

  (B) Diğerleri 3 3   
32.08 Esası sentetik polimerler veya kimyasal olarak tadil edilmiş       
  tabii polimerler olan, susuz bir ortamda eriyen veya dağılan       
  boyalar ve vernikler (emaye ve laklar dahil); bu fasılın 4       
  numaralı notunda belirtilen çözeltiler:       
  (A) Boyalar 5 20 Oto boyaları ile mobilya 

sanayiinde kullanılan lake boyalar 
için herhangi bir fon tahsil edilmez. 

32.09 Esası sentetik polimer veya kimyasal olarak tadil edilmiş       
  tabii polimerler olup sulu ortamda dağılan ve çözülen boyalar       
  ve vernikler (emaye ve laklar dahil):       
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  (A) Boyalar 5 20 Oto boyaları ile mobilya 

sanayiinde kullanılan lake boyalar 
için herhangi bir fon tahsil edilmez. 

3210.00 Diğer boyalar ve vernikler (emayeler, laklar ve "distemperler"       
  dahil); derilerin finisajında kullanılan müstahzar sulu pigmentler:       
  (A) Boyalar 5 20 Oto boyaları ile mobilya 

sanayiinde kullanılan lake boyalar 
için herhangi bir fon tahsil edilmez. 

3211.00.00.00.00 Müstahzar kurutucu maddeler (sikatifler)       
  (A) Boyalar 5 20 Oto boyaları ile mobilya 

sanayiinde kullanılan lake boyalar 
için herhangi bir fon tahsil edilmez. 

32.12 Boyaların (emaye dahil) imalinde kullanılan, susuz bir ortamda       
  dağılan, sıvı veya hamur şeklindeki pigmentler (metalik tozlar       
  ve pullar dahil); ıstampacılığa mahsus varaklar; perakende       
  satılacak şekil veya ambalajlarda bulunan boyalar ve diğer       
  boyayıcı maddeler:       
  (A) Boyalar (Toz halinde olanlar hariç) 5 20 Oto boyaları ile mobilya 

sanayiinde kullanılan lake boyalar 
için herhangi bir fon tahsil edilmez. 

3303.00 Parfümler ve tuvalet suları:       
  (A) Kolonyalar 5 10   
  (B) Diğerleri Muaf 5   
33.04 Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstah -       
  zarlar (ilaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstah -       
  zarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları:       
  (A) Pudralar ( Toz halinde olanlar)  5 10 Bebekler için olanlardan fon tahsil 

edilmez. 
  (B) Diğerleri Muaf 5   

33.05 Saç müstahzarları :        
  (A) Şampuanlar        
       a) Çocuklar için olanlar ile tedavi ve korumada kullanılanlar Muaf 5   
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       b) Diğerleri 5 10   
  (B) Diğerleri 5 10 Saç boyaları, saç düzleştirici, 

perma, ağartıcı, renk açıcılar için 
herhangi bir fon tahsil edilmez. 

33.07 Traş öncesi, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan müstah -       
  zarlar, vücut deodorantları, banyo müstahzarları, tüy dökücüler        
  ve tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen diğer       
  parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları, kapalı yerlerde       
  kullanılan müstahzar deodorantlar (parfümlü veya dezenfekte        
  edici vasfı olsun olmasın):       
  (A) Deodorantlar 5 10   
  (B) Losyonlar 5 10   
  (C) Oda kokuları 5 10   
  (D) Diğerleri Muaf 5 Bebeklerin temizliğinde kullanılan 

kozmetik emdirilmiş müstahzarlar 
için herhangi bir fon tahsil edilmez. 

34.01 Sabunlar; çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde olup sabun olarak       
  kullanılan yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarlar (sabun       
  içersin içermesin); sabun veya deterjan emdirilmiş, sıvanmış veya        
  kaplanmış kağıt, vatka, keçe ve dokunmamış mensucat :        
  (A) Sabunlar       
       a) Kalıp halinde net ağırlığı 30 gr'ın üzerinde olanlar Muaf 5   
       b) Kalıp halinde net ağırlığı 30 gr'ın altında olanlar Muaf 5   
       c) Diğerleri 5 10   
34.02 Yüzeyaktif organik maddeler (sabunlar hariç); yüzeyaktif müstah- 5 10   
  zarlar ; yıkama müstahzarları (yardımcı yıkama müstahzarları        
  dahil) ve temizleme müstahzarları (sabun içersin içermesin)       
  (34.01 pozisyonundakiler hariç) :        
38.08 Haşarat öldürücü, kemirici hayvanlara karşı koruyucu, zararlı        
  mantarları ve bitkileri yok edici, sürgünleri önleyici ürünler ve        
  bitkilerin büyümesini düzenleyici, dezenfekte edici ve benzeri        
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  ürünler (perakende satılacak şekillerde veya ambalajlarda veya        
  müstahzar haline getirilmiş) (kükürtlü şerit; fitil ve mumlar ile       
  sinek kağıtları gibi):       
  (A) Haşarat öldürücüler  5 10 Belediye İdareleri tarafından veya 

belediyeler adına Belediyeler 
Birliği tarafından ithal olunanlar ile 
sinek kovucu vücut spreyleri için 
fon tahsil edilmez. 

38.09 Tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen mensu-       
  cat ,kağıt, deri ve benzeri sanayilerde kullanılan türde "apre veya        
  finisaj''müstahzarları, boyayıcı maddelerin sabitleştirilmesini veya        
  boyama işlemini hızlandırmayı sağlayıcılar ve diğer ürünler ve        
  müstahzarlar (örneğin; müstahzar haşıl ve apreler, müstahzar        
  mordanlar gibi) :        
  (A) Yumuşatıcılar 5 10   
38.10 Metal satıhlarının temizlenmesinde kullanılan müstahzarlar;        
  metallere lehim ve kaynak yapılmasında kullanılan sıvı müstah -       
  zarlar ve diğer yardımcı müstahzarlar; metal ve diğer maddeler-       
  den meydana gelen lehim ve kaynak pastaları ve tozları; lehim       
  ve kaynak çubuklarının ve elektrotlarının sıvanmasında veya        
  kaplanmasında kullanılan müstahzarlar:        
  (A) Kireç sökücüler ve önleyiciler 5 10   
39.17 Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon,       
  nipel, dirsek, flanşlar gibi):       
  (A) Plastikten imal edilmiş her türlü boru 5 10 Sanayi Dairesinin onayı ile 

KKTC'de imal edilmeyenler için 
fon tahsil edilmez. 

  (B) Plastik kablo kanalı 5 10   
39.19 Plastiklerden kendinden yapışkan levhalar, plakalar, bandlar,       
  şeritler, filmler, folyeler ve diğer yassı şekiller (rulo halinde       
  olsun olmasın):       
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  (A) Plastik kablo kanalı 5 10   
39.20 Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folye ve şeritler       
  (gözeneksiz) (diğer maddelerle takviye edilmemiş, tabaka tabaka        
  tertiplenmemiş veya benzeri şekillerde birleştirilmemiş, mesnetsiz):       
  (A) Styropor (köpük)  5 10 Sanayi Dairesinin onayı ile 

KKTC'de imal edilmeyenler için 
fon tahsil edilmez. 

39.21 Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyeler        
  ve şeritler:       
  (A) Süngerler (Döşemelik olarak kullanılacak, ölçüye göre kesilmiş olanlar) 5 10   

  (B) Herhangi bir madde ile kaplandıktan (Lamine edildikten) sonra herhangi 
bi rkenarı bükülmüş veya başka şekilde işlenmiş olan ;mutfak banko ve 
dolaplarının "worktop" (mutfak tezgah üstü) imalinde kullanılacak herhangi 
bir yoğunluktaki sunta ve levhalar 

5 10   

39.23 Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus       
  malzemeler; plastikden tıpalar, kapaklar, kapsüller ve diğer        
  kapama malzemeleri :        
  (A) Plastikten mamul torbalar ve çantalar (Külahlar dahil) 5 10 Perakende paketlenmiş 

ambalajlarda, ısıya dayanıklı özel 
fırın torbası için fon tahsil edilmez. 

  (B) Çilek kasaları 5 10   
  (C) Zirai kasalar 5 10   
  (D) Meşrubat kasaları 5 10   
  (E) Yoğurt kapları (Kapakları hariç) 5 10 Sanayi Dairesinin onayı ile 

KKTC'de imal edilmeyenler için 
fon tahsil edilmez. 

  (F) Şişeler 5 10   
39.24 Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet        
  eşyası :       
  (A) Bidonlar (Çöp bidonları dahil) 5 10 Pedallı Bidonlar için fon tahsil 

edilmez. 
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39.25 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan plastik -       
R.G. 58 lerden inşaat malzemeleri:       
2008-04-01 (A) Hazır Kapı ve Pencereler 10 20   
A.E. 246         
42.02 Sandıklar, bavullar, valizler, evrak çantaları, okul çantaları, Muaf 5 Soğutucu çantalar ile kalıpla   
  gözlük kılıfları, dürbün mahfazaları, fotoğraf makinası mahfazası,     moulded olanlardan 
  müzik aletleri mahfazaları, silah ve tabanca kılıfları ve benzeri     fon tahsil edilmez. 
  mahfazalar; tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden,       
  plastik madde yapraklarından, dokumaya elverişli maddelerden,       
  vulkanize edilmiş liflerden, kartondan yapılmış veya tamamen ya-       
  hut kısmen bu maddelerle veya kağıtla kaplanmış seyahat çantaları,        
  tuvalet  çantaları, sırt çantaları, el çantaları, erzak çantaları,portföyler,         
  para keseleri, harita ve kimlik mahfazaları, sigara kutuları, tabaka ve        
  tütün kese ve kutuları, takım çantaları, spor çantaları, şişe mahfa -       
  zaları, mücevher kutuları, pudra -baharat -barut kutuları, bıçak        
  kılıfları ve benzeri mahfazalar:        
44.10 Yonga levha ve benzeri levhalar ve ağaçtan veya diğer odunsu       
  maddelerden benzeri levhalar (reçineler veya diğer organik bağ-       
  layıcı maddelerle aglomere edilmiş olsun olmasın):       
  (A) Herhangi bir madde ile kaplandıktan (Lamine edildikten) sonra herhangi 

bi rkenarı bükülmüş veya başka şekilde işlenmiş olan ;mutfak banko ve 
dolaplarının "worktop" (mutfak tezgah üstü) imalinde kullanılacak herhangi 
bir yoğunluktaki sunta ve levhalar 

5 10   

44.18 Bina ve inşaat için marangozluk mamulleri ve doğrama parçaları        
R.G. 58 (hücreli ahşap levhalar, birleştirilmiş parke tahtalarından panolar,        
2008-04-01 padavraIar ve "shakes"):       
A.E. 246 (A) Hazır Kapı ve Pencereler 10 20   
48.18 Tuvalet kağıtları ve ev işlerinde veya sağlık amacıyla kullanılan       
  türden benzeri kağıt, selüloz vatka veya selüloz liflerden tabaka-       
  lar (genişliği 36 cm.yi geçmeyen rulolar halinde veya ölçüsüne       
  göre kesilmiş); kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya       
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  selüloz lif tabakalardan kağıt mendiller, kurutma kağıtları, havlular,       
  masa örtüleri, sofra peçeteleri, bebek bezleri, tamponlar, yatak çar-       
  şafları ve benzeri ev eşyası, hijyenik ve hastane eşyası, giyim eşya-       
  sı ve aksesuarı:       
  (A) Tuvalet kağıtları 5 10   
  (B) Sofra peçeteleri 5 10   
48.20 Kağıt veya kartondan kayıt defterleri, hesap defterleri, not defterle-       
  ri, sipariş defterleri, makbuz defterleri, ajandalar, hatıra defterleri,       
  mektupluk bloknotlar ve benzeri eşya, müsvette defterleri, sümen,        
  klasörler, ciltler (sayfaları takılıp çıkarılabilen veya diğerleri), dosya        
  gömlekleri ve kapakları, diğer okul, büro veya kırtasiye eşyası, çok        
  yüzlü iş formları ve karbon kağıdı ile ikinci kopyası çıkarılan defter-       
  ler (içinde karbon kağıtları olsun olmasın), kolleksiyon ve numune-       
  lerin konduğu albümler ve kitap kapakları:       
  (A) Klasör ve albüm ile dosyalar  5 5   
48.23 Diğer kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz lif tabakaları (ölçüsüne       
  veya şekline göre kesilmiş); kağıt hamurundan, kağıt, karton, selü -       
  loz vatka veya selüloz liflerden diğer eşya:       
  (A) Hesap makinesi, fotokopi, bilgisayar ve teksir kağıtları ile yazı kağıtları 

ve benzeri amaçlar için kullanılan ölçüye göre kesilmiş kağıtlar 
5 5   

          
68.02 Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar (kayagan taşı       
  hariç) ve mamulleri (68.01 pozisyonunda yer alanlar hariç); tabii        
  taşlardan (kayagan taşı dahil) mozaik için küp şeklinde taşlar ve        
  benzerleri (takviye edilmiş olsun olmasın); tabii taşlardan (kaya-       
  gan taşı dahil) suni olarak boyanmış granüller, küçük parçalar ve tozlar:       
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  (A) Mermer ve çimentodan döşemelikler 5 10 İthal edildiği durumdan daha ileri 
bir işçiliği gerektirenlere AB-EFTA-
TC menşeili olanlara "Muaf", III. 
Ülke menşeili olanlara Ad-valorem 
%5 uygulanır. 

73.08 Demir veya çelikten inşaat (94.06 pozisyonundaki prefabrik yapılar       

R.G. 58 
hariç) ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, bent kapakları, 
kuleler, 

      

2008-04-01 pilonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapılar,       
A.E. 246 pencereler ve bunların çerçeveleri ve kapı eşikleri, kepenkler,       
  korkuluklar, parmaklıklar gibi); inşaatta kullanılmak üzere       
  hazırlanmış demir veya çelikten saclar, çubuklar, profiller, borular ve       
  benzerleri:       
  (A) Hazır Kapı ve Pencereler 10 20   
7317.00 Demir veya çelikten küçük ve büyük çiviler, pünezler, oluklu ve yivli çivi-       
  ler (83.05 pozisyonundakiler hariç) ve benzeri eşya (başları diğer madde-       
  lerden olsun olmasın fakat başları bakırdan olanlar hariç):       
  (A) Çivi 5 5   
76.10 Aluminyum inşaat ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, kuleler,       
R.G. 58 pilonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapılar,       
2008-04-01 pencereler ve bunların çerçeveleri, pervazlar ve kapı eşikleri,       
A.E. 246 korkuluklar, parmaklıklar gibi) (94.06 pozisyonundaki prefabrik       
  inşaatlar hariç); inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış aluminyum       
  saclar, çubuklar,profiller, borular ve benzerleri) :       
  (A) Hazır Kapı ve Pencereler 10 20   
84.26 Gemi vinçleri ("derricks"); vinçler ("cranes") (taşıyıcı halatlı vinçler       
  dahil); hareketli kaldırma çerçeveleri, şasisi "straddle" tipi olan ayak       
  mesafeIeri ayarlanabilen Iastik tekerlekli taşıyıcılar ve vinçli yük       
  arabaları:       
  (A) Hareketli vinç tipindeki araçlar (On yılını doldurmuş) 15 20   
84.29 Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak       
  tesviyesine mahsus makinalar, skreyperler, mekanik küreyiciler,       
  ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak       
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  suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri:       
  (A) Dozer, greyder ve diggerler (On yılını doldurmuş) 15 20   
84.32 Toprağı hazırlamaya, işlemeye ve ekmeye mahsus tarla ve bahçe       
  tarımında veya ormancılıkta kullanılan makina ve cihazlar; çimen-       
  likler ve spor sahaları için silindirler:       
  (A) Pulluk (Saban) ve tırmıklar Muaf 20   
84.33 Tarım ürünlerinin hasat ve harman edilmesine mahsus makina ve        
  cihazlar (ot ve saman balyalamaya mahsus olanlar dahil) ; çim ve       
  çayır biçme makina ve cihazları; yumurtaları, meyvaları ve diğer        
  tarım ürünlerini ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran ve temizleyen       
  makina ve cihazlar ( 84.37 pozisyonundaki makina ve cihazlar hariç):       
  (A) Biçerdöğerler (On yılını doldurmuş) 10 20   
85.07 Elektrik akümülatörleri (bunIarın separatörleri dahil) (kare veya        
  dikdörtgen şeklinde olsun olmasın) :       
  (A) Akümülatörler (Akü) (87. Fasıldaki taşıt araçları ile 84.26 - 84.26.10 -

84.27.20 Pozisyonundaki araçlar için olanlar) 
10 20   

85.44 İzole edilmiş (emaye kaplanmış veya anodize edilmiş olanlar dahil)       
  teller, kablolar (koaksiyel kablolar dahil) ve diğer izole edilmiş       
  elektrik iletkenler (bağlantı parçaları ile teçhiz edilmiş olsun       
  olmasın); tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar       
  (bağlantı parçalarıyla veya elektrik iletkenleri ile teçhiz edilmiş       
  olsun olmasın):       
  (A) Tek ve çift pvc izoleli ile dört damarlı 0.6/ıkvkesitli 70 mm2'den küçük 

bakır iletkenli çelik ve bakır zırhsız kablolar 
10 20   

87.01 Traktörler (87.09 pozisyonuna giren traktörler hariç):       
  (A) Traktörler (On yılını doldurmuş) 10 15   
  (B) Çekiciler (On yılını doldurmuş Tır çekicisi) 25 30   
  (C) Diğerleri 5 5   
  ÖZEL KURALLAR :       
  Motorlu Araçlar İzin Makamı tarafından Kamu amaçlarında kullanılmak 

üzere verilmiş “A” izni ibrazi ile ithal olunan TIR çekicileri. 
      

      i) Yeni olanlar     Muaf uygulanmak suretiyle.  
 



 14 

ÖDENECEK MİKTAR VEYA 
ORAN İSTİSNA VE KOŞULLAR 

G.T.İ.P MALIN TANIMI 

AB - EFTA            
TC (%) 

III. ÜLKE                           
(%)    

     
     ii) Üç yaşından küçük olanlar (3 Yaş dahil)     Ödenecek olan fonun %25’i ödenmek 

suretiyle 
    iii) Altı yaşından küçük olanlar (6 Yaş dahil)     Ödenecek olan fonun %50’si 

ödenmek suretiyle 
        

Bu kapsam altında Araç Kayıt 
Mukayyitliğince “A” izinli Çekici olarak 
kaydedilen motorlu araç kayıt 
tarihinden itibaren 5 sene zarfında 
kayıt değişikliğine uğraması veya 
amaca uygun olarak kullanılmaması 
halinde Gümrük vergi farkı derhal 
ödenir. 

87.02 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (şöför dahil) motorlu       
  taşıtlar:       
  (A) Yeni veya sekiz yaşını doldurmamış olanlar Muaf Muaf   
  (B) Sekiz yaşını doldurmuş olanlar 30 25   
87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer 

motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve 
yarış arabaları dahil):  

    (a) Eski Eserler ve Müzeler Dairesi 
Müdürlüğü'nün onayı ile klasik 
araba kapsamına giren 25 yaşını 
doldurmuş motorlu araçlardan 
mevcut oranlar dikkate 
alınmaksızın araç başına spesifik 
$500 ve Ad-valorem %6 fon tahsil 
edilir. 

          
           (b) Karayollarında kullanılmayan 

araçlar, ambulanslar ve cenaze 
arabaları sadece Ad-valorem %6 
fon öder 

  (A) KKTC'ye kesin ithali yapılanlar :       
      i) Silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler (1600 cm3 dahil) 1000 $ + 12 1000 $ + 12   
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     ii) Silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler (2000 

cm3 dahil) 
2500 $ + 12 2500 $ + 12   

    iii) Silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler 3000 $ + 12 3000 $ + 12   
   iv) Motorlu karavanlar 15 15   
          
  ÖZEL KURALLAR :       
  Bu tüzükte belirtilen herhangi bir kurala bakılmaksızın aşağıda belirtilen 

araçlardan öngörülen oranlarda fon tahsil edilir ; 
      

  (a) TC menşeili arabalara yukarıda 1(i), 1(ii) ve 1(iii)'de öngörülen %12 Ad-
valorem oranlar %3 Ad-valorem olarak uygulanır. 

      

  (b) Spastik kişilerin ailelerince ithal olunacak motorlu araçlar :       
       i) Silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler  5 5   
       ii) Silindir hacmi 1600 cm3'ü geçenler 10 5   
  (c ) Malul ve sakatlar tarafından ithal olunacak motorlu araçlar :       
       i) Silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler  5 5   
       ii) Silindir hacmi 1600 cm3'ü geçenler 10 5   
  (d) "T" taksi işletme amaçlarında kullanılacak binek otomobilleri :      Bu kapsam altında Motorlu 
      i) Yeni olanlar 6.1 7.2 Araçlar Mukayyitliği'nce "T" Taksi 
     ii) Bir yaşından küçük olanlar 6.7 8.1 olarak kaydedilen motorlu araç 
    iii) Bir yaşından büyük olanlar 8 9.8 kayıt tarihinden itibaren 5 sene 

zarfında kayıt değişikliğine 
uğremesi veya amaca uygun 
olarak kullanılmaması halinde 
Fiyat İstikrar Fonu farkı derhal 
ödenir. 

  (e) "Z" Kiralık araç işletme amacıyla ithal olunan TC menşeili yeni binek 
otomobilleri 

13.5 --   

  (f) KKTC'ye geçici süre ile girişi yapılan "ZZ" geçici kaydı yapılacak olanlara 
ithalde uygulanan oranların %50'si uygulanır. 

    (a) Bu kapsam altında işlemleri 
yapılacak motorlu araçlara 396/96 
Sayılı Geçici İthaller  

     "ZZ" kaydı yapılmış olan motorlu araçların başka bir hak sahibine devri 
yapılabilir ve devir işlemi sırasında Fon tahsil edilmez.  

    (Özel Taşıt Araçları) Tüzüğü 
kuralları (Mutatis Mutandis) 
uygulanır. 
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        (b) Kişinin yabancı uyruklu olması 
esastır. Çift uyruklular bu işlemden 
yararlanamazlar. 

        ( c ) Muhaceret Dairesi'nin isdar 
ettiği ikamet ve çalışma izinleri 
ibraz edilecektir. 

        (d) İhraç ülkesinde kendi adlarına 
kayıtlı olmayanlara mevcut 
oranlara ilaveten Ad-valorem %6 
fon uygulanır. 

87.04 Eşya taşımaya mahsus motorIu taşıtIar:     1) Yüksek radyoaktif maddelerin 
taşınması için özel olarak yapılmış 
olanlar (EURATOM) ile Karayolu 
şebekesi dışında kullanılmak 
üzere yapılmış damperlere sadece 
Ad-valorem %6 uygulanır. 

        2) Ağırlığı 2032 Kg'a kadar olan 
(2032 Kg dahil) "Çift kabinli" 
motorlu araçlardan mevcut 
oranlara ilaveten spesifik olarak 
$1000 fon tahsil edilir. 

        3) TC Menşeili yeni araçlara Ad-
valorem %7 Fon uygulanır. 

  (A) Yeni veya sekiz yaşını doldurmamış olanlar 16 6   
  (B) Sekiz yaşını doldurmuş olanlar 31 21   
87.05 Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel       
  olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; tamir araçları,vinçli taşıtlar,       
  itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürme-       
  ye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan        
  arabalar, atölye arabaları, radyoloji cihazları ile donatılmış        
  arabalar):       
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  (A) Hareketli vinç tipindeki araçlar (On yılını doldurmuş) 15 20   
  (B) Diğerleri 6 6   
87.08 87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların aksam,        
  parça ve aksesuarı:        
  (A) Eksoz 5 10   
  (B) Motorsuz Şasiler 15 20   
87.11 Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan        
  tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler:      (a) Eski Eserler ve Müzeler Dairesi 

Müdürlüğü'nün onayı ile klasik 
araç kapsamına giren 25 yaşını 
doldurmuş motosikletlerden 
mevcut oranlar dikkate 
alınmaksızın motosiklet başına 
spesifik $500 ve Ad-valorem %6 
fon tahsil edilir. 

  (A) KKTC'ye kesin ithali yapılanlar       
       a) Silindir hacmi 80 cm3'ü geçmeyenler (80 cm3 dahil) 8.5 6   
       b) Silindir hacmi 80 cm3'ü geçen fakat 125 cm3'ü geçmeyenler (125 cm3 

dahil) 
250 $ + 18.5 250 $ + 14.5   

       c) Silindir hacmi 125 cm3'ü geçenler 500 $ + 23.5 500 $ + 35   
  (B) KKTC'ye geçici süre ile girişi yapılan "ZZ" geçici kaydı yapılacak olanlar 5 5 (a) Bu kapsam altında işlemleri 

yapılacak motorlu araçlara 396/96 
Sayılı Geçici İthaller (Özel Taşıt 
Araçları) Tüzüğü kuralları (Mutatis 
Mutandis) uygulanır. 

        (b) Kişinin yabancı uyruklu olması 
esastır. Çift uyruklular bu işlemden 
yararlanamazlar. 
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        ( c ) Muhaceret Dairesi'nin isdar 
ettiği ikamet ve çalışma izinleri 
ibraz edilecektir. 

        (d) İhraç ülkesinde kendi adlarına 
kayıtlı olmayanlara mevcut 
oranlara ilaveten Ad-valorem %6 
fon uygulanır. 

9302.00 Revolverler ve tabancalar ( 93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler  36 46   
  hariç):       
93.03 Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri        
  cihazlar ( spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan        
  ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş taban-       
  ca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revol-       
  verler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler        
  gibi):       
  (A) Av tüfekleri 36 46   
9304.00.00.00.00 Diğer silahlar ( yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar, vuruş       
  sopaları gibi) ( 93.07 pozisyonundakiler hariç)       
  (A) Hava tüfekleri 26 31   
          
93.06 Bombalar, el bombaları, torpidolar, mayınlar, güdümlü mermiler       
  ve benzeri harp mühimmatı ve bunların aksam ve parçaları; fişek-       
  ler ve diğer mühimmat ve mermiler ve bunların aksam ve parçala -       
  rı (saçmalar, fişek barut sıkıştırıcıları dahil):       
  (A) Fişenkler (Dolu olanlar) 10 20   
94.01 Oturmaya mahsus mobilyalar ( 94.02 pozisyonundakiler hariç)       
  (yatak haline getirilebilir türden olsun olmasın) ve bunların aksam       
  ve parçaları:       
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  (A) Mobilyalar (Plastikten, Roten kamışı, sepetçi söğüdü, bambu veya 

benzeri maddelerden olanlar hariç) 
10 20 Mama sandalyeleri, sinema ve 

tiyatrolarda kullanılmak üzere ithal 
edilen koltuklardan fon tahsil 
edilmez. 

94.03 Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları:       
  (A) Mobilyalar (Plastikten, Roten kamışı, sepetçi söğüdü, bambu veya 

benzeri maddelerden olanlar hariç) 
10 20 Klinik ve muayenehanelerde 

kullanılan paravanlara, oyun 
parklarından fon tahsil edilmez. 

  (B) Herhangi bir madde ile kaplandıktan (Lamine edildikten) sonra herhangi 
bi rkenarı bükülmüş veya başka şekilde işlenmiş olan ;mutfak banko ve 
dolaplarının "worktop" (mutfak tezgah üstü) imalinde kullanılacak herhangi 
bir yoğunluktaki sunta ve levhalar 

5 10   

94.04 Somyalar, yaylı veya içleri herhangi bir maddeyle doldurulmuş  10 20 Yatak Örtülerinden fon tahsil 
  veya teçhiz edilmiş yatak eşyası ve benzeri eşya (şilteler, yorgan-      edilmez. 
  lar, diz ve ayak örtüleri, yastıklar, puflar, baş yastıkları gibi) (göze-       
  nekli kauçuk veya gözenekli plastik maddelerden olanlar dahil)       
  (kaplanmış olsun olmasın):        
96.03 Süpürgeler ve fırçalar (makina, cihaz veya taşıtların aksamı olan       
  fırçalar dahil), elle kullanılmaya mahsus mekanik süpürgeler        
  (motorlular hariç) paspaslar ve tüyden toz süpürgeleri; süpürge        
  veya fırça yapımına mahsus hazırlanmış fırça başları; boya yastık        
  ve ruloları; kauçuk veya benzeri yumuşak maddelerden mamul       
  silecekler (rulo halinde olanlar hariç):       
  (A) Her türlü süpürge ve moplar 5 10   
     
NOT : a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ve Kamu Kuruluşları tarafından ve/veya adlarına ithal olunan mallar için fona herhangi bir ödeme yapılmaz.  

 b) Gerçek veya Tüzel Kişilerin kendi adlarına, kendi ihtiyaçlarının karşılanması için ithal edecekleri, ticari nitelik arzetmeyen mallardan, yukarıdaki 
cetvelde atıfta bulunulan pozisyon numaraları veya başlıkların alt pozisyonunda belirtilen malların ad-valorem, spesifik ve bileşik oranlarına ilaveten 
%10, yukarıdaki cetvelde belirtilmeyenlere ise ad-valorem %10 Fon tahsil edilir. 
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c) Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Komutanlığa bağlı kuvvet mensuplarının GÜMAK kapsamında almış oldukları mallardan fon tahsil 
edilmez.  

 

d) Antrepolardan vergisiz satış mağazalarına aktarılan yabancı puro, sigara ve pipo tütünü için, yukarıdaki Cetvel'de belirtilen "spesifik" oranların 
%20'si tahsil edilir. Diğer mallar için ise, herhangi bir fon tahsil edilmez., 

 

e) İthalatçı Belgesine sahip, tescilli Gerçek veya Tüzel Kişilerin ithal edecekleri her türlü makine ve aksamları (Büro makineleri dahil) ile üretime 
yönelik kullanılacak hammadde ve girdileri, pazarlamada kullanılacak her türlü malzeme ile promosyonlardan (b) maddesinde belirtilen ilave fon 
tahsil edilmez. (Motorlu Araçlar hariç) 

 
f) 44/1996 Sayılı Gümrük Vergileri Tarife Yasası'na Ek III. Cetvel "Şartlı Muafiyetler Cetveli"nde belirtilen mallardan fon tahsil edilmez. (Ancak, 87.03 
pozisyonu altında "ÖZEL KURALLAR" da belirtilenler için sadece Cetvel'de belirtilen oranlar tahsil edilir.) 

 g) 16/1987 Sayılı Turizm Endüstrisi Teşvik Yasası altında yapılan 519/87 Sayılı "İthal Gümrük Vergisi Muafiyet Tüzüğü" kapsamında, Teşvik Sahibi 
veya tesisi adına, doğrudan doğruya kendileri tarafından ithal edilen mallardan yukarıdaki Cetvel'de belirtilen fon tahsil edilmez. Ancak, (b) 
maddesinde belirtilen ilave fon tahsil edilir. 

 
h) Motorlu Araçlar İzin Makamı tarafından Kamu amaçlarında kullanılmak üzere verilmiş "T" işletme izni ibraz edilen araçlar, Tarımsal amaç için 
kullanılacak Traktör, biçerdöverler ve 87.05 pozisyonunda belirtilen özel amaçlı motorlu taşıtlardan (b) maddesinde belirtilen ilave fon tahsil edilmez 

 

ı) Yerleşmeye gelen kişilerin ithal edecekleri, adlarına kayıtlı binek otomobilleri, Mutat olmayan tipteki araçlar ile motosikletlerden (b) maddesinde 
belirtilen ilave fon tahsil edilmez.  

 

i) Gümrük ve İstihsal Yasası altında çıkarılan Gümrük Vergileri Kişisel Muafiyetler Tüzüğü ve diğer geçici ithale olanak sağlayan tüzükler uyarınca 
ithal edilecek mallar (ZZ geçici kaydı yapılacak olanlar hariç) için fon tahsil edilmez. 

 j) Kıbrıs Türk Sanayi Odasına kayıtlı sanayicilerin, tesislerinin idamesi için ithal edecekleri her türlü makine, aksam ve teçhizatı ile Motorlu Araçlardan 
(87.02, 87.03 ve 87.04 pozisyonunda sınıflandırılan vanlar ve benzeri araçlar ile 87.11 pozisyonundaki Motosikletler hariç) Sanayi Odasından onay 
belgesi sunulması koşulu ile (b) maddesinde belirtilen ilave fon tahsil edilmez 

 k) Sağlık Bakanlığı tarafından izin verilen sağlık kuruluşlarının (Özel Hastahane, klinik, vb.) ithal edecekleri mallardan (b) maddesinde belirtilen ilave 
fon tahsil edilmez.  

 


