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Anlaşma Kapsamı   
 Mal Ticaretinde Tarife ve Tarife Dışı Engellerin Kaldırılması
 Menşe Kuralları
 Gümrük İşlemleri ve İşbirliği
 Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri

 Ticarette Teknik Engeller

 Ticaret Politikası Önlemleri
 Ekonomik ve Teknik İşbirliği

 Şeffaflık

 Anlaşmazlıkların Halli

 Kurumsal Hükümler 
Anlaşma Kapsamı Önemli Düzenlemeler   

 Anlaşmanın yürürlüğe girişiyle birlikte tarife satırlarının yaklaşık % 70’inde karşılıklı olarak gümrük 

vergileri sıfırlanmıştır. Kalan ürünlerde her bir ürün için “3”, “5” ve “8” yıllık indirim takvimleri ve 

yalnızca bazı tarım ürünlerinde geçerli olmak üzere istisna kategorileri (bkz. EK 3-1) belirlenmiştir.  

 8 yıllık geçiş döneminin sonunda tarife satır sayısı bakımından ihracatımızın % 99’u, ithalatımızın % 

86’sı; hâlihazırda ticarete konu olan ürünler bakımından ise ihracatımızın % 93’ü, ithalatımızın % 75’i 

gümrük vergisinden muaf şekilde gerçekleşecektir. 

 Sanayi ürünlerinde Malezya ülkemize uyguladığı gümrük vergilerini en geç 8 yılın sonunda 

sıfırlayacak olup, 2018 yılı itibariyle tarife satırlarının % 80’i sıfırlanmış durumdadır. 

 Tarım ürünleri bakımından Malezya 5 yıllık takvimde yer alan nar, kavun, karpuz ve ekmeğe sürülen 

kakaolu ürünler haricinde tüm tarım ürünlerinde gümrük vergilerini 2018 yılı itibariyle sıfırlanmış; 

bazı margarin ürünlerinde % 20’lik vergi indirimi, dondurulmuş kanatlı eti ve yumurtada tarife kotası 

bazında gümrük vergisi muafiyeti sağlamıştır. Alkollü içkiler, tütün mamulleri ve pirinç Malezya’nın 

STA politikası gereği kapsam dışı bırakılmıştır. 

 STA’nın hizmetler ve yatırımlar alanlarına genişletilmesine yönelik müzakereler Mart 2018 ayında 

başlatılmış olup, müzakerelerin 2019 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.  


İki Ülke Arasındaki Ticaret Hacmi (Milyon Dolar) 

  İhracat Değişim (%) İthalat Değişim (%) Hacim Denge 

2015 357 13,4 1.339 15,3 1.696 -982 

2016 321 -9,9 1.997 49,1 2.318 -1.675 

2017 286 -11 3.138 57,2 3.425 -2.852 


İki Ülke Arasında Ticarete Konu Olan Mallar (2017 itibariyle) 
 İhracatımız: Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (% 17), tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları (% 

12), demir veya alaşımsız çelikten profiller (% 8), altın (% 8) ve tabii boratlar ve bunların konsantreleri 

(% 4), dokunmuş halılar ve yer kaplamaları (% 3), karayolu taşıtları için aksam ve parça (% 3)

 İthalatımız: Diyodlar, transistörler ve yarı iletken tertibat (% 23), işlenmemiş alüminyum (% 20), 

palm yağı ve fraksiyonları (% 13), vulkanize kauçuktan her türlü giyim eşyası ve aksesuarı (% 4), 

hindistan cevizi, palm çekirdeği, babassu yağları ve bunların fraksiyonları (% 3), sentetik devamsız 

lifler (% 3), sentetik filament iplikleri (% 3). 

 

 

https://ticaret.gov.tr/data/5bfbf9b313b8762fa4955ca0/MalezyaEK3-1.pdf

