
TÜRKİYE – MALEZYA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI 

BİLGİ NOTU 
 
Ülkemizin Asya–Pasifik Bölgesi’nde Güney Kore’nin ardından ikinci, Güney Asya 

Bölgesi’nde ise ilk STA’sı olma özelliğini taşıyan Türkiye – Malezya Serbest Ticaret 

Anlaşması (STA) 17 Nisan 2014 tarihinde Ankara’da imzalanmış ve 1 Ağustos 2015 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Anılan STA ile ülkemiz Malezya pazarına AB ve ABD gibi ülkelerden 

önce tercihli giriş imkânı elde etmiştir.  
 
Malezya ülkemiz menşeli tarım ürünlerinde;  
 

- 5 yıllık takvimde yer alan nar, kavun, karpuz ve ekmeğe sürülen kakaolu ürünler 

haricinde tüm ürünlerde gümrük vergilerini 2018 yılı itibariyle sıfırlamıştır. 

- Bazı margarin türlerinde %20’lik vergi indirimi; dondurulmuş kanatlı eti ve 

yumurtada tarife kotası bazında gümrük vergisi muafiyeti sağlamıştır.  
 
Malezya ülkemiz menşeli sanayi ürünlerinde; 
 

- Tarife satırlarının %80’inde gümrük vergilerini tamamen sıfırlamıştır.  

- Kalan tarife satırlarında gümrük vergilerini 3, 5 ve 8 yıllık takvimler dahilinde 

kademeli olarak indirime tabi tutarak sıfırlayacaktır. 
 
1 Ocak 2018 tarihi itibariyle sektörel bazda gümrük vergileri sıfırlanmış ürünler 
 

- kimyasal ürünlerde tarife satırlarının %74’ünde;  

- tekstil ve konfeksiyonda %80’inde; 

- demir – çelikte %75’inde; 

- makinelerde %89’unda;  

- otomotivde ise %28’inde gümrük vergileri sıfırlanmış durumdadır.  
 
1 Ocak 2018 tarihi itibariyle cari gümrük vergileri üzerinden %66 dolayında indirim 

sağlanmış bazı ürünler   
 
- otomotiv,  

- mermer,  

- demir-çelik ürünleri,  

- beyaz eşya,  

- alüminyumdan mamuller,  

- plastik ve plastikten mamuller,  

- bazı makinalar, aksam ve parçaları  

- cam ve cam eşya  
 

*Söz konusu ürünlerin gümrük vergilerinde 4. kalem indirimler gerçekleştirilmiş olup, 

anılan ürünlerin gümrük vergileri 1 Ocak 2020 tarihinde tamamen sıfırlanacaktır.   

1 Ocak 2018 tarihi itibariyle cari gümrük vergileri üzerinden %55 dolayında indirim 

sağlanmış bazı ürünler   
 
- plastik ve plastikten mamuller,  

- seramik mamulleri,  

- demir – çelik ürünleri, 

- motorlu kara taşıtları için aksam ve parçalar 
 
*Söz konusu ürünlerin gümrük vergilerinde 4. kalem indirimler gerçekleştirilmiş olup, 

anılan ürünlerin gümrük vergileri 1 Ocak 2023 tarihinde tamamen sıfırlanacaktır.   
 
Anılan STA’ya ilişkin daha fazla bilgi için bkz. https://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/cA4 

https://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/cA4

