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İlgi: a) 24/03/2022 tarih 132 sayılı sirkülerimiz. 

b) 28/03/2022 tarih 137 sayılı sirkülerimiz. 

c) 07/04/2022 tarih 155 sayılı sirkülerimiz. 

 

 

Sayın üyemiz, 

 

Bilindiği üzere, Irak Merkezi Hükümeti Bakanlar Kurulu'nca, uluslararası 

fiyatlardaki artışlara karşı koymanın yanında gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin arz 

güvenliğini desteklemek amacıyla hazırlanan tedbir paketi kapsamında temel ihtiyaç 

mallarından oluşan 213 adet ürünün 15 Mart 2022 tarihi itibarıyla iki ay süreyle ithalat 

vergisinden muaf tutulacağı, Bağdat Büyükelçimizin konuya ilişkin olarak 17 Mart 2022 

tarihinde görüştüğü Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Hamid GIZZİ'nin su ve gıda ithalatı 

gibi stratejik dosyaların takibinin muhtelif Irak Bakanlıkları ile eşgüdüm halinde yürütüldüğü, 

Irak'ın evvelce komşu ülkelerden tavuk ve yumurta gibi gıda ürünlerin ithalatının iç üretimin 

teşviki amacıyla kısıtlandığı, ancak Ukrayna krizi nedeniyle bu kısıtlamaların 1 Nisan 2022 

tarihinden itibaren 3 aylık süre için kaldırıldığı ve gümrükte ücret alınmayacağı hususları 

ilgide kayıtlı sirkülerimizle duyurulmuştu. 

 

Bu   defa   T.C.   Ticaret   Bakanlığının   bir   yazısına   atfen,   Türkiye İhracatçılar 

Meclisinden alınan 20/04/2022 tarih 269-1076 sayılı yazıda; 

 

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Bakanlar Kurulu kararı kapsamında, aşağıda isimleri 

ve GTİP'leri belirtilen ürünlerin gümrük vergilerinin 2 ay süreyle sıfırlandığı, 

 

- Un (11010010) 

- Pirinç (10062000) 

- Toz şeker (17019911) 

- Küp şeker (17019912) 

- Siyah çay (09024000) 

- Bitkisel yağ (15159010) 
- Hayvansal katı yağ (15029010) 
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- Bitkisel katı yağ (15159030) 

- Her çeşit bebek sütleri (04022190, 04021090) 

- Kuru nohut (07132000) 

- Mercimek (07134000) 

- Kuru lobya fasulye (07133320) 

- Kuru fasulye (07133320) 

- Kuru bakla (07153330) 

- Kuru maş fasulyesi (07139010) 

 

Aşağıda isimleri ve GTİP'leri belirtilen ürünlerin gümrük vergilerinin ise Ramazan 

ayı sonuna kadar sıfırlandığı, 

 

- İnek, sığır (01021030) 

- Koyun (01041010) 

- Keçi (01042000) 

 

Tarım ve Su İşleri Bakanlığı’nın öngördüğü şartlar, kontrol ve denetimlerine tabi 

olmak ve veterinerlik koşullarına uyulmak kaydıyla 180 gün süresince canlı hayvan ithalatı 

için ithal lisansı aranmayacağı, yukarıda bahsi geçen ürünler için sadece gümrük vergilerinin 

sıfırlanmasının söz konusu olduğu, ithalat denetimleri, standartlar ve kalite şartlarından 

herhangi bir muafiyet veya istisnanın bulunmadığı, her yıl olduğu üzere Irak (KIBY) 

tarafından 2022 yılı için sezonluk ürünlerin korunmasına yönelik olarak koruma kapsamına 

alınan ürünler, bunlara uygulanacak ek vergiler, koruma dönemleri ve bunlara ilişkin 

açıklamaları gösteren bir listenin hazırlandığı ve söz konusu listedeki ürünlerden "salatalık" 

cinsi ürün üzerindeki ek verginin 30 Nisan 2022 tarihine kadar uygulanmaması yönünde ayrı 

bir kararın olduğu hususlarına da yer verildiği ifade edilmekte olup, adı geçen ürün listesi 

ilişikte yer almaktadır. 

 
Bilgilerinize sunarız. 

 

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 

 

Ek: Liste (2 sayfa) 
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Sebze Tarih Ek vergi 

Kabak 15.04  -  15.11 400   dinar/kg 

Balkabağı 01.08  -  15.11 500   dinar/kg 

Salatalık 01.04  -  01.12 600   dinar/kg 

Kuru soğan 01.05  -  01.11 500   dinar/kg 

Yemeklik patates 01.04  -  01.12 Yasak 

Domates 01.05  -  15.11 750   dinar/kg 

Bamya 15.06  -  01.11 400   dinar/kg 

Fasulye-Lobya Fasulyesi 15.06  -  15.10 350   dinar/kg 

Biber (tüm renkler ve çeşitler) (Markalar haric) 15.06  -  15.11 350   dinar/kg 

Acur 01.06  -  15.10 350   dinar/kg 

Patlıcan 01.06  -  01.11 450   dinar/kg 

Karpuz 15.05  -  15.11 600   dinar/kg 

Kavun 15.06  -  01.10 600   dinar/kg 

Marol-karnıbahar-brokoli 01.09  -  01.03.2023 500   dinar/kg 

Yaprak ürünler (turp-pazı-şalgam) yıl boyunca yasak 

Yeşil soğan yıl boyunca yasak 

Mantar yıl boyunca yasak 

Çekirdek (kavrulmuş ve ham) 01.07  -  01.11 500   dinar/kg 

Meyveler Tarih Ek vergi 

Şeftali 01.06  -  01.10 450   dinar/kg 

İncir 01.07  -  01.10 500   dinar/kg 

Elma 15.08  -  01.12 500   dinar/kg 

Nar 15.08  -  15.12 1500 dinar/kg 

Üzüm 01.07  -  01.12 1500 dinar/kg 

Erik 15.05  -  15.07 350   dinar/kg 

Mor Erik 15.02  -  15.06 350   dinar/kg 

Çilek 25.04  -  15.06 1000 dinar/kg 
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Hayvansal ürünler ve Balıklar Tarih Ek vergi 

Tavuk eti (tam-parçalaşmış) (Restorant ve 

işletmeleri için hariç) 

yıl boyunca yasak 2019 Tarih ve 41 no. Merkezi Irak Meclis Kararı ile 
yasaklı 

Yumurta yıl boyunca yasak 
 
 

Tavuk Etinden Mamul ürünler yıl boyunca 500   dinar/kg 

Etlik piliç için kuluçkalık yumurtalar yıl boyunca 15000 dinar/360 
yumurtalık her bir karton 
için 

Yumurtalık tavuk için kuluçkalık yumurta yıl boyunca 15000 dinar/360 
yumurtalık her bir karton 
için 

Yoğurt 01.04  -  01.07 500   dinar/kg 

Yasağın kaldırılması için KIBY yetkilileri Irak Tarım 
Bakanlığıyla görüşme yürütmekte olup, mutabakat 

halinde yasağın sonlandırılabileceği öngörülmektedir 

 
KIBY Tarım Bakanlığı/Veternerlik Genel Müdürlüğünün 

izni aranmektedir. İzinler sadece çiftlik projeleri olanlara 
verilmektedir 

Canlı ve taze Sazan balık 01.10   -  01.04.2023 
02.04  -  30.09 

Canlı ve taze Somon balık 15.03   -  15.06 
16.06  -  14.03.2023 

1500 dinar/kg 
1000 dinar/kg 

1500 dinar/kg 
1000 dinar/kg 

Bu 2 Tür balık haric tüm taze ve canlı balıklar yıl 
boyunca vergi oranı 1000 Dinar/KG 

Dondurulmuş Balık yıl boyunca 500   dinar/kg 


