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TÜRK MENŞELİ TEKSTİL VE HAZIRGİYİM ÜRÜNLERİ 
İTHALATÇILARINA YÖNELİK TEBLİĞ 

Fas Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı Türk menşeli tekstil ve 

hazırgiyim ithalatı yapan ithalatçıları Fas ve Türkiye arasında bulunan Serbest Ticaret 

Anlaşması’nın 17.Maddesine atıfla geçici düzenleme önlemlerini hayata geçirecekleri 

konusunda bilgilendiren bir tebliğ yayınlamıştır.  

Bu kapsamda, ekte belirtilen ürünlerin ithalatında gümrük vergilerinin mevcut MFN 

oranının %90’ına kadar yükseltileceği ifade edilmektedir. Sanayi, Yatırım, Ticaret ve 

Sayısal Ekonomi ile Ekonomi ve Finans Bakanlıklarının ortak kararının Resmî Gazete’de 

yayınlandığı günün ertesi günü yürürlüğe gireceği tebliğde bildirilmiştir. 

Son yıllarda iç pazara yönelik üretim yapan Fas tekstil ve hazırgiyim sektörünün 

rekabetçi fiyatlara sahip Türk menşeli ürünlerin ithalatının artması sonucu zorluklar 

yaşamasının bu kararın alınmasında etkili olduğu belirtilmiştir.  

Fas’taki diğer tedarikçilere nazaran daha düşük bir ortalama fiyata sahip olmasının yanı 

sıra Türk ürünleri Fas ve Türkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması sayesinde Fas 

pazarına görece daha kolay erişebilmektedir. Bu erişim kolaylığı Türkiye’den Fas’a ihraç 

edilen nihai tekstil ve hazırgiyim ürünlerinin 2013-2017 yılları arasında %175 oranında 

artmasına sebep olmuştur.  

Tebliğde ayrıca Türk ürünlerinin ithalatı iç pazara yönelik faaliyet gösteren pek çok 

endüstriyel birimi kırılganlaştırmış ve önemli bir istihdam kaybına neden olduğu 

belirtilmiştir.
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Ürün Listesi 

GÜMRÜK 
TARİFE 
POZİSYONU 

Eşyanın Tanımı 

FASIL 54 – Sentetik ve Suni Filamentler, Şeritler ve Benzeri Sentetik ve Suni Dokumaya 
Elverişli Maddeler 

540743 Farklı renkteki ipliklerden diğer dokunmuş mensucat (Ağırlık itibariyle %85 veya daha 
fazla naylon veya diğer poliamid filamentleri içerenler) 

540753 
Farklı renkteki ipliklerden diğer dokunmuş mensucat (Ağırlık itibariyle %85 veya daha 
fazla tekstüre polyester filamentleri içerenler) 

540761 
Farklı renkteki ipliklerden dokunmuş ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla polyester 
içeren mensucat 

540769 
Farklı renkteki ipliklerden dokunmuş ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla polyester 
içeren mensucat 

540773 Farklı renkteki ipliklerden dokunmuş %85 veya daha fazla sentetik filament içeren 
mensucat 

540783 Farklı renkteki ipliklerden dokunmuş ağırlık itibariyle %85’ten daha az sentetik filament 
içeren mensucat 

540823 Farklı renkteki suni filament ipliklerden dokunmuş mensucat 

540833 115 cm ve 140 cm arasında farklı renkteki ipliklerden dokunmuş mensucat 

FASIL 55 – Sentetik ve Suni Devamsız Lifler 

551211 M2 ağırlığı 250 gram olan ağartılmış veya ağartılamamış polyester mensucat 

551221 Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla devamsız akrilik veya modakrilik lifler içeren 
ağartılmış veya ağartılmamış mensucat 

551299 M2 ağırlığı 250 gramdan fazla olan sentetik ipliklerden dokunmuş diğer mensucat 

551411 Ağrılığı 250 gramı geçen devamsız polyester liflerinden ağartılmış veya ağartılmamış 
mensucat 

551412 M2 ağırlığı 170 gramı geçen, ağartılmış veya ağartılmamış, %85’ten daha az devamsız 
polyester lifler içeren mensucat 

551419 
Genişliği 115 cm ile 140 cm arasında olanlar hariç olmak üzere sentetik devamsız liflerden 
dokunmuş diğer mensucat 

551421 Devamsız polyester liflerinden dokunmuş mensucat 

551423 Devamsız polyester liflerinden dokunmuş diğer mensucat 

551429 %85’ten daha az sentetik ipliklerden dokunmuş diğer mensucat 

551430 Farklı renkteki devamsız polyester liflerinden dokunmuş mensucat 

551441 Baskılı devamsız polyester liflerinden dokunmuş mensucat 

551443 Baskılı polyester ipliklerinden dokunmuş diğer mensucat 

551449 Baskılı sentetik ipliklerden dokunmuş diğer mensucat 

551511 Devamsız viskoz ipeği lifleriyle karışık devamsız polyester liflerinden dokunmuş mensucat 

551512 Sentetik ve suni filamentlerle karışık polyester liflerinden dokunmuş mensucat 

551513 Yün veya ince hayvan kılları ile karışık polyester liflerinden dokunmuş mensucat 

551519 Devamsız polyester liflerinden dokunmuş diğer mensucat 

551521 Sentetik filamentlerle karışık akrilikten dokunmuş mensucat 

551522 Yün veya ince hayvan kılları ile karışık akrilikten dokunmuş mensucat 

551529 Akrilik veya modakrilikten dokunmuş diğer mensucat 

551591 Sentetik filamentler ile karışık dokunmuş diğer mensucat 

551599 Genişliği 115 cm ile 140 cm arasında olanlar hariç olmak üzere sentetik devamsız liflerden 
dokunmuş diğer mensucatlar 

551623 Ağırlık itibariyle %85’ten az suni devamsız lif içeren ve 140 cm genişliğindeki farklı 
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renkteki ipliklerden dokunmuş mensucat 
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FASIL 57 – Halılar ve Diğer Dokumaya Elverişli Maddelerden Yer Kaplamaları 

57.Fasılın tamamı 

FASIL 58 – Özel Dokunmuş Mensucat; Tüfte Edilmiş Dokumaya Elverişli Mensucat; 
Dantela; Duvar Halıları; Şeritçi ve Kaytancı Eşyası; İşlemeler 

580126 Pamuktan tırtıl mensucat 

580127 Pamuktan çözgü iplikli kadife ve pelüş 

580137 Sentetik ve suni liflerden çözgü iplikli kadife ve pelüş 

580136 Sentetik ve suni liflerden tırtıl mensucat 

580190 Dokumaya elverişli diğer maddelerden dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat 

FASIL 60 – Örme veya Kroşe Eşya 

600110 Sentetik liflerden uzun tüylü diğer mensucat 

600192 Sentetik liflerden diğer örme veya kroşe mensucat 

FASIL 61 – Örme Giyim Eşyaları 

61. Fasılın tamamı  

FASIL 62 – Dokuma Giyim Eşyaları 

 

Aşağıdaki tarife pozisyonları hariç olmakla birlikte 62. Fasılın tamamı: 

- 62.09.20 : Pamuktan bebek giyim eşyaları 

- 62.09.30 : Sentetik liflerden bebek giyim eşyaları 

- 62.09.90 : Dokumaya elverişli diğer maddelerden bebek giyim eşyaları 

- 62.14.10 : İpekten veya ipek döküntülerinden şallar, eşarplar, fularlar ve benzeri eşyalar 

- 62.15.10 : İpekten veya ipek döküntülerinden boyun bağları, papyonlar ve kravatlar 

- 62.17       : Giyim eşyasının diğer hazır aksesuarları  

FASIL 63 – Diğer Hazır Eşyalar 

630110 Elektrikli battaniyeler 

630120 Yünden veya ince hayvan kılından battaniyeler 

630130 Pamuktan battaniyeler 

     630140 Sentetik liflerden battaniyeler 

630190 Diğer battaniyeler ve seyahat battaniyeleri 

630210 Örme veya kroşe yatak çarşafları 

630221 Emprime diğer yatak çarşafları 

630222 Sentetik ipliklerden diğer yatak çarşafları  

630229 Dokumaya elverişli diğer maddelerden yatak çarşafları 

630231 Pamuktan diğer yatak çarşafları 

630232 Sentetik veya suni liflerden diğer yatak çarşafları 

630239 Dokumaya elverişli diğer maddelerden yatak çarşafları 

630240 Örme veya kroşe masa örtüleri 

630251 Pamuktan diğer masa örtüleri 

630253 Pamuktan elde yapılmış diğer masa örtüleri 

630259 Dokumaya elverişli diğer maddelerden masa örtüleri 

630260 Tuvalet veya mutfak bezleri 

630291 Diğer pamuktan yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri 

630293 Sentetik veya suni liflerden diğer örtüler ve bezler 
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630299 Dokumaya elverişli diğer maddelerden diğer örtüler ve bezler 

6303 Perdeler ve iç storlar, perde ve yatak farbelaları 

630411 Örme veya kroşe diğer yatak örtüleri 

630419 Diğer mefruşat eşyaları 

630420 Cibinlikler 

630491 Örme veya kroşe diğer mefruşat eşyaları 

630492 Örülmemiş veya kroşe olmayan pamuktan diğer mefruşat eşyaları 

630493 Örülmemiş veya kroşe olmayan sentetik ipliklerden diğer mefruşat eşyaları  

630499 
Dokumaya elverişli diğer maddelerden örülmemiş veya kroşe olmayan diğer mefruşat 
eşyaları 

630612 Sentetik iplerden vagon ve mavna örtüleri 

630619 Dokumaya elverişli diğer maddelerden vagon ve mavna örtüleri 

630622 Sentetik liflerden çadırlar 

630629 Dokumaya elverişli diğer maddelerden çadırlar 

630630 Yelkenler 

630640 Pamuktan veya dokumaya elverişli diğer maddelerden şişme yataklar 

630690 Pamuktan veya dokumaya elverişli diğer maddelerden diğer vagon ve mavna örtüleri 


