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İHRACAT REJİMİ KARARI 

 

 

Karar Sayısı: 95/7623 

Karar Tarihi: 22/12/1995 

Resmi Gazete Tarihi: 6/1/1996 

Resmi Gazete Sayısı: 22515 
 

 

Ekli "İhracat Rejimi Kararı"nın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu' 
nun 22/11/1995 tarihli ve 95/84 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı 
Kanunun 1 inci maddesi ile 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesinin (C) bendine göre, Bakanlar Kurulunca 22/11/1995 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. 

 

 

İHRACAT REJİMİ KARARI (95/7623) 

 

Amaç 

Madde 1- Bu Karar'ın amacı, ihracatın ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, 
desteklenmesini ve geliştirilmesini sağlamak için ihracatta yetkili mercii ve 
uygulanacak esasları belirlemektir. 

Kapsam 

Madde 2- İhracatla ilgili her türlü işlem, bu Karar, ihracatla ilgili sair mevzuat ile 
ikili ve çok taraflı anlaşmalar ve bunlara istinaden çıkarılacak yönetmelik, tebliğ ve 
talimatlar çerçevesinde yürütülür. 

Yetki 

Madde 3- İhracatta yetkili merci, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu 
Bakanlıktır. Bakanlık; 

a) İhracatın her aşamasında gözetim, denetim ve yönlendirilmesine ilişkin her 
türlü önlemleri almaya, ihracatla ilgili işlemleri her safhada izlemeye ve bu 
hususlarla ilgili düzenlemeleri yapmaya, ihracata ilişkin bilgi ve belgeleri istemeye 
ve ihracatı bu Karar çerçevesinde yürütmeye, 

b) Piyasalarda meydana gelen olağan dışı bir gelişme, ihracata konu malda 
görülen yetersizlik, kamu güvenliği, kamu ahlakı, insan sağlığı, hayvanların, 
bitkilerin veya çevrenin korunması amacına yönelik tedbirler, sanatsal, tarihi ve 
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arkeolojik değer taşıyan metanın korunması nedenleriyle ihracatta kısıtlama veya 
yasaklama getirmeye, 

c) Gerektiğinde ihracatı müsaadeye veya kayda bağlamaya, ihracatta miktar 
kısıtlaması uygulamaya, 

d) Bağlı muamele, takas ve dolaylı offset gibi karşılıklı ticaret uygulamalarının 
usul ve esaslarını gerektiğinde sektör ve/veya ülke bazında belirlemeye, 

e) Transit ticaret, geçici ihracat, bedelsiz ihracat ve ticari kiralama yolu ile 
yapılacak ihracat ile yurt dışında inşaat, tesisat ve montaj işi alan müteahhitlerin 
yapacağı ihracatı düzenlemeye 

f) İhracat politikalarında bir bütünlük sağlanması için ilgili kurum ve 
kuruluşların ihracata yönelik faaliyet ve kaynaklarını koordine etmeye, 

g) Alıcı ülkelerce ihracatımızın kısıtlanmasına ilişkin olarak alınacak tedbirlerin 
kaldırılmasına, etkilerinin asgariye indirilmesine veya iyileştirilmesine ilişkin 
görüşmeler yapmaya, yaptırmaya ve varılan anlaşma hükümlerinden doğan 
yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamaya, 

h) İhracata konu tarım ürünlerinin desteklenmesine yönelik hazırlıkları 
yapmaya, destekleme stoklarının ihracat yoluyla değerlendirilmesine ilişkin 
esasları tespit etmeye, uygulamaya veya uygulanmasını sağlamaya, 

ı) Madde ve/veya ülke bazında ihracatla ilgili, yurt dışında düzenlenecek fuarlar 
da dahil, tanıtım ve pazarlama politika ve faaliyetlerinin esaslarını belirlemeye ve 
ilgili kuruluşlar nezdinde takip ve koordine etmeye, 

i) Kalkınma planları ve yıllık programlardaki ekonomik ve sosyal hedeflere 
ulaşılabilmesini teminen yapılacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla; 
uluslararası kuruluşlara olan yükümlülükler ile iç ve dış piyasa şartları ve diğer 
ülkelerin madde politikalarına ilişkin uygulamaları da göz önünde tutularak, 
ihracata konu ürünlere rekabet gücü kazandırıcı çalışmalar ve düzenlemeler 
yapmaya, 

j) Genel ihracat politikası hedefleri çerçevesinde, Türkiye İhracat Kredi Bankası 
(Eximbank) tarafından ihracatla ilgili olarak gerçekleştirilecek programları 
müştereken tespit etmeye, 

k) Yayımlanacak tebliğler çerçevesinde ihracatçı şirketlere “Dış Ticaret Sermaye 
Şirketi”, “Sektörel Dış Ticaret Şirketi” veya öngörülecek ihracat modellerine uygun 
statüler vermeye, geri almaya ve bunların hak, yetki ve sorumluluklarını tespit 
etmeye, 

l) (Mülga: RG- 06 /1/1996-22515 97/10308 BKK) 

yetkilidir. 

Bu Karar kapsamında yapılacak desteklemenin kaynağını 88/13384 sayılı 
Karar'ın l inci maddesi uyarınca oluşturulan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
nezdindeki Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ile, ilgili diğer fon ve kaynaklar teşkil 
eder. 

Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakanlık, yukarıda sayılan yetkilerin 
kullanılması sırasında, mevzuat hükümleri çerçevesinde; İhracatçı Birlikleri, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, uluslararası gözetim 
şirketleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşları görevlendirebilir. 

İhracat Serbestisi ve İhracatın Koordinasyonu 
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Madde 4- Kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış 
mallar dışında kalan bütün malların ihracı, 3 üncü maddenin (b) bendi müstesna 
olmak üzere, bu Karar çerçevesinde serbesttir. 

Kamu kurum ve kuruluşları, madde bazında miktar veya dönem itibariyle 
ihracatın kısıtlanmasına veya yasaklanmasına yönelik kanun ve kararnamelerin 
hazırlanması aşamasında Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakanlığın 
görüşünü alırlar. 

İhracat faaliyetlerinin koordineli bir şekilde yürütülebilmesini teminen ilgili 
kurum ve kuruluşların kendi mevzuatları uyarınca ihracata yönelik olarak 
alacakları kararlar ile alım ve satımı ilgili mevzuatla belirli bir merciin iznine 
bırakılmış malların ihracına ilişkin esas ve uygulamaların tespiti aşamasında Dış 
Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakanlığın uygun görüşü alınır. 

İhracat işlemlerinde, ilgili mevzuatla belirlenmiş olanlar dışında hiçbir belge 
aranmaz. Kamu kurum ve kuruluşları, ihracat işlemlerinin azami ölçüde süratle 
tamamlanmasını teminen gerekli düzenlemeleri yaparlar. 

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar 

Madde 5- Kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış 
veya belli bir merciin ön iznine bağlanmış olan mallar grubuna, bu Karar’ın Ek’inde 
yer alan mallar ilave edilmiştir. 

Madde 6- 26/3/2000 tarihli ve 24001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2000/248 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

Madde 7- 20/01/1992 tarihli ve 92/2644 sayılı İhracatın Düzenlenmesi ve 
Desteklenmesine İlişkin Karar yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde - Bu Karar'ın yürürlüğe girmesinden önce başlamış işlemlere, lehte 
olması halinde önceki hükümlere göre devam edilir. 

Yürürlük 

Madde 8- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 9- Bu Karar'ı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.  

 

 

EK 

Bu Karar kapsamında ihracı yasaklanan ve ön izne bağlanan mallar, (İhracat 
96/31) sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar Tebliği'nde yer almaktadır. 

 

A) KANUN, KARARNAME VE ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA İHRACI 
YASAKLANMIŞ OLAN MALLAR GRUBUNA İLAVE EDİLEN MADDELER  

1- 11.8.1995 tarih ve 22371 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Çiçek 
Soğanlarının Sökümü, Üretimi ve İhracatına Ait Yönetmelik kapsamında; ihracatı 
yasak olan doğal çiçek soğanları. 

2- Odun (Değişik: RG-02.11.2010-27747 2010/985 BKK) 

3- Sığla (liquidambar orientalis)  

http://www.dtm.gov.tr/IHR/MEVZU/IHRMEVZU/96-31.HTM
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4- Yalankoz (Pterocarya carpinifolia)  

5- Datça hurması (Phoenix The Ophrasti crenter) 

B) KANUN, KARARNAME VE ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA İHRACI 
BELLİ BİR MERCİİN ÖN İZNİNE BAĞLI MALLAR GRUBUNA İLAVE EDİLEN 
MADDELER 

1- 11.8.1995 tarih ve 22371 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Çiçek 
Soğanlarının Sökümü, Üretimi ve İhracatına Ait Yönetmelik kapsamında; ihracat 
amacıyla doğadan elde edilmesi kontenjanla veya başka herhangi bir kayıtla 
sınırlandırılan doğal çiçek soğanları (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı).  

2- Damızlık büyük ve küçükbaş hayvan (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
           İHRACAT MEVZUATI 

{ 9 } 

 

 

 

 

 

İHRACAT YÖNETMELİĞİ 

 

Resmi Gazete Tarihi: 06/06/2006 

Resmi Gazete Sayısı: 26190 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde, 
ihracatın ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve 
artırılmasını sağlamak için ihracatta yetkili mercii ve uygulanacak usul ve esasları 
düzenlemektir. 

Kapsam  

MADDE 2 – (1) İhracat Rejimi Kararı uyarınca yapılacak ihracat işlemleri, bu 
Yönetmelik ile Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık tarafından 
yayımlanacak tebliğler ve ilgililere verilecek talimatlar çerçevesinde yürütülür. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararına dayanılarak 
hazırlanmıştır. 

Tanımlar  

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Bağlı Muamele: İkiden fazla taraf arasında yapılan takas işlemini, 

b) Başlamış İşlem: 

1) Açılan uluslararası ihalelere istinaden yapılan yabancı devlet bağlantılarında, 
alıcı kuruluş ile bağlantının yapıldığını gösteren yazılı sözleşmenin taraflarca 
imzalanmış olmasını, 

2) Bedelsiz ihracatta, gümrük mevzuatı uyarınca gümrük beyannamesi 
düzenlenmesi gereken hâllerde gümrük beyannamesinin tescil edilmiş olmasını,  

3) Genel esaslar çerçevesinde, gümrük beyannamesinin İhracatçı Birlikleri 
Genel Sekreterliğine onaylatılmış olmasını, 

4) Kayda bağlı ihracatta, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kaydın 
verilmiş olmasını, 
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5) Konsinye ihracat ile yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik kapsamındaki 
ihracatta, iznin verilmiş olmasını, (Değişik: RG-12.07.2008-26934) 

6) Müsaadeye bağlı ihracatta müsaadenin verilmiş olmasını, 

7) Offset kapsamında ihracatta offset anlaşmasının imzalanmış olmasını, 

c) Bedelsiz İhracat: Karşılığında yurt dışından bir ödeme yapılmaksızın yurt 
dışına mal çıkarılmasını, (Değişik: RG-12.07.2008-26934) 

ç) Gün: Aksi belirtilmedikçe takvim gününü, 

d) İhracat: Bir malın, yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına 
uygun şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını 
veyahut Müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri,  

e) İhracatçı: İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel 
Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel 
kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine 
istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıkları, 

f) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Onayı/Kaydı: İhracatçı Birlikleri Genel 
Sekreterliği tarafından gümrük beyannamesi onay/kayıt işlemleriyle ilgili olarak 
verilecek onay, kayıt ve/veya elektronik onayı/kaydı, 

g) İhraç Müsaadesi: Ülke ekonomisinin ihtiyaçları, iç ve dış piyasa arz ve talep 
durumu, satış şekli ile alıcı ülke ve firmaların ülkemiz ile olan ticari ve ekonomik 
ilişkileri gibi hususlar göz önünde tutularak Müsteşarlıkça verilen ihraç iznini, 

ğ) Kayda Bağlı İhracat: Gümrük beyannamesinin, ihracattan önce İhracatçı 
Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alındığı ihracat şeklini, 

h) Konsinye İhracat: Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurt dışındaki 
alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube veya temsilciliklerine 
mal gönderilmesini, 

ı) (Mülga: RG-12.07.2008-26934) 

i) Mal: Her türlü eşya, madde, ürün veya değeri, 

j) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını, 

k) Offset: Kamu kuruluşları tarafından açılan uluslararası ihaleler çerçevesinde, 
ihaleyi kazanan firma veya kuruluş tarafından, Türkiye’de üretilen malların, gelir 
ve giderleri Türkiye’de kaydedilen yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin ve diğer 
hizmetlerin yeni alıcılara ihracatı veya mevcut alıcılara yönelik ihracat artışı ile 
taahhüt gereğince Türkiye’nin mevcut ihracat potansiyelinin geliştirilmesine 
yönelik Müsteşarlıkça onaylanan diğer işlemleri, (Değişik: RG-12.07.2008-26934) 

l) Takas: İhraç veya ithal edilen mal veya hizmet bedelinin, kısmen veya 
tamamen mal, hizmet veya döviz ile karşılanması işlemini, 

m) Ticari Kiralama: Malların kira bedeli karşılığı belirli bir süre kullanılmak 
üzere geçici olarak Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere 
çıkarılmasını, 

n) Transit Ticaret: Yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmadan ya da 
antrepodan satın alınan malın, ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan 
doğruya yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmaya ya da antrepoya 
satılmasını, 
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o) Yurtdışına e-Ticaret: Uzaktan iletişim araçlarıyla başka bir ülkeye yönelik 
olarak gerçekleştirilen mesafeli mal satışını (Ek: RG-12.07.2008-26934) 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

İhracat Şekilleri ve Esasları 

 

Genel esaslar 

MADDE 5 – (1) İhracat işleminin başlaması için ihracatçıların, İhracatçı 
Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylattıkları gümrük beyannamesi ile ihracatın 
yapılacağı gümrük idaresine başvurmaları gerekir.  

Ön izne bağlı ihracat 

MADDE 6 – (1) İhracı uluslararası anlaşma, kanun, kararname ve ilgili sair 
mevzuat uyarınca belli bir merciin ön iznine bağlı malların ihracatında, ilgili 
mercilerden ön izin alındıktan sonra ihracat mevzuatı hükümleri uygulanır. 

Kayda bağlı ihracat 

MADDE 7 – (1) İhracı kayda bağlı mallar, Müsteşarlıkça yayımlanacak Tebliğ 
ile belirlenir. 

(2) İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ kapsamındaki malların ihracından 
önce gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda 
alınması gerekir. 

(3) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınmış gümrük 
beyannamesinin gümrük idarelerine sunulma süresi, İhracatçı Birlikleri Genel 
Sekreterliğinin onay tarihinden itibaren uzatılmamak üzere otuz gündür. Ancak, 
ülkemiz ihraç ürünlerine miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan, kısıtlama 
kapsamındaki malın ihracına ait kayıt meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük 
beyannamelerinin gümrük idarelerine sunulma süresi, otuz günden daha kısa veya 
daha uzun olarak Müsteşarlıkça belirlenebilir. 

Kredili ihracat 

MADDE 8- (Mülga: RG-12.07.2008-26934) 

Konsinye ihracat 

MADDE 9 – (Mülga: RG-12.07.2008-26934) (1) Konsinye ihracat başvuruları 
ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır. 

(2) Madde ve/veya ülke politikası açısından Müsteşarlıkça getirilebilecek 
düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili konsinye ihraç talepleri Müsteşarlığın 
görüşü alındıktan sonra, bunun dışında kalan mallara ilişkin talepler ise doğrudan 
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince sonuçlandırılır. 

(3) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince konsinye ihracat olarak 
onaylanmış gümrük beyannamelerinin otuz gün içinde gümrük idarelerine 
sunulması gerekir. 

(4) İhracatçılar, konsinye olarak gönderilen malların kesin satışının 
yapılmasından sonraki otuz gün içinde durumu, kendileri tarafından düzenlenmiş 



 
ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ 

{ 12 } 

kesin satış faturası veya örneği ve gerekli diğer belgeler ile birlikte izni veren 
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine bildirir. 

(5) Konsinye olarak gönderilen malın ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde 
kesin satışının yapılması gerekir. Bu süre, haklı ve zorunlu nedenlere istinaden 
müracaat edilmesi halinde, izni veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince iki 
yıl daha uzatılabilir. 

(6) Konsinye olarak gönderilen malın, konsinye ihraç izin süresi içinde 
satılamaması halinde, malın gümrük mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi 
gerekir. 

Yurt dışı fuar ve sergilere katılım ve ihracat 

MADDE 10 – (1) Ülkemizi temsilen katılınacak uluslararası yurt dışı fuar ve 
sergiler Müsteşarlık tarafından belirlenir. 

(2) Uluslararası ticari fuarlara ve sergilere, gerek ülkemizi temsilen ulusal 
düzeyde gerekse bireysel olarak katılacak firma ve kuruluşlarca yurt dışına 
gönderilecek bedelli veya bedelsiz mallar ile yurt dışında düzenlenecek bilim, 
sanat, kültür veya tanıtım amaçlı fuar/sergi, konferans, seminer gibi etkinliklere 
kişi veya kuruluşlarca gönderilecek bedelli veya bedelsiz malların yurt dışına 
çıkışıyla ilgili başvurular doğrudan ilgili gümrük idarelerine yapılır. Gümrük 
idareleri söz konusu malların yurt dışına çıkışı için yapılan talepleri ilgili mevzuat 
çerçevesinde inceleyip sonuçlandırır. 

(3) Gümrük idareleri, yukarıda belirtilen amaçlarla yurt dışına çıkışına izin 
verdikleri bedelli ve/veya bedelsiz mallar (bilim, sanat, kültür, tanıtım amaçlı 
fuar/sergi hariç) ile ilgili gümrük beyannamelerinin onaylı bir örneğini, 
beyannamenin kapanış tarihinden itibaren, en geç onbeş gün içinde firmanın 
beyan ettiği İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine gönderir. 

(4) Uluslararası ticari fuar ve sergilerde sergilenmek üzere yurt dışına çıkarılan 
malların kesin satışına ilişkin talepler, geçici çıkışa esas gümrük beyannamesinin 
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince onaylanmasını müteakip gümrük 
idarelerince sonuçlandırılır. 

(5) Gümrük idareleri, özel organizatör kuruluşların ülkemizi temsilen ulusal 
düzeyde katılacağı ticari nitelikli fuarlarda ve sergilerde, yürürlükteki Yurt Dışında 
Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ hükümleri gereğince, 
organizatör kuruluşa Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) verilmiş olan 
"Yeterlilik Belgesi" veya "Geçici Yeterlilik Belgesi" (kamu ve meslek kuruluşları ile 
vakıflarca düzenlenen fuarlarda bahse konu belgeler aranmaz) ile birlikte ilgili 
fuarın ulusal katılım organizasyonunun söz konusu kuruluşça yapılmasının 
onaylandığını gösterir uygunluk yazısını ararlar. 

(6) Yukarıda belirtilen hususlar dışında kalan talepler Müsteşarlıkça incelenip 
sonuçlandırılır. 

İthal edilmiş malın ihracı 

MADDE 11 – (1) Gümrük mevzuatı çerçevesinde serbest dolaşıma girmiş yeni 
veya kullanılmış malın ihracı genel esaslar çerçevesinde yapılır. Ancak, ihracatın 
desteklenmesine yönelik mevzuat, yatırım mevzuatı ile gümrük mevzuatının 
mahrecine iade hükümleri saklıdır. 

Serbest bölgelere yapılacak ihracat 
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MADDE 12 – (1) Serbest bölgelere yapılacak ihracat, ihracat mevzuatı 
hükümlerine tabidir. Ancak, Dahilde İşleme Rejimi, KDV uygulamaları ve Türkiye 
İhracat Kredi Bankası uygulamalarına dair mevzuat hükümleri saklıdır. 

Diğer ihracat şekilleri ve transit ticaret (Değişik: RG-12.07.2008-26934) 

MADDE 13 – (1) Kayda bağlı ihracat, bedelsiz ihracat, savunma sanayii 
dışındaki alanlarda offset kapsamında yapılacak ihracat ile yurt dışı müteahhitlik 
ve teknik müşavirlik kapsamında yapılacak ihracata ilişkin usul ve esaslar 
Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanlıkça belirlenir. 

(2) Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat gümrük mevzuatı hükümlerine 
tabidir.  

(3) Uluslararası anlaşmalarla ticareti yasaklanmış mallar ile Müsteşarlığın 
madde politikası itibariyle transit ticaretinin yapılmasını uygun görmediği mallar 
transit ticarete konu olamaz. İthalat ve ihracat yapılması yasaklanmış ülkelerle 
transit ticaret yapılamaz. 

(4) Takas ve bağlı muamele işlemleri yürürlükteki ihracat ve ithalat rejimleri 
çerçevesinde yürütülür. 

(5) Yurtdışına e-ticaret kapsamındaki mal ihracıyla ilgili işlemler, dış ticaret ve 
gümrük mevzuatı hükümlerine tabidir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ortak Hükümler 

 

Alıcısı tarafından kabul edilmeyen mallar 

MADDE 14 – (Değişik: RG-12.07.2008-26934) (1) Alıcısı tarafından kabul 
edilmeyen mallar karşılığında aynı bedel ve şartlarla mal ihracına ilişkin talepler, 
durumu gösterir belgelere istinaden gümrük mevzuatı çerçevesinde giriş ve çıkışta 
ayniyeti tespit edilmek suretiyle gümrük idarelerince sonuçlandırılır. 

(2) Alıcısı tarafından kabul edilmeyen malların başka bedel ve şartlarla aynı 
veya farklı alıcılara satışına ilişkin talepler, durumu gösterir belgeler ve yeni satış 
sözleşmesine ait İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince onaylı faturanın 
ibrazından sonra gümrük idarelerince sonuçlandırılır. 

(3) Gümrük idarelerince sonuçlandırılan talepler ilgili İhracatçı Birlikleri Genel 
Sekreterliğine ve mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirilir. 

(4) Alıcısı tarafından kabul edilmeyen malların bozulabilir nitelikte olması 
halinde, bu tür talepler İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği veya daha sonra 
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine bilgi vermek kaydıyla Müsteşarlık yurt dışı 
teşkilatınca sonuçlandırılır. Müsteşarlık yurt dışı teşkilatınca sonuçlandırılan 
talepler, ilgili gümrük idaresine bildirilir. 

(5) Yukarıda yer alan hususlar, ihracatın desteklenmesine yönelik mevzuat 
kapsamında yapılmış olması halinde, ait olduğu mevzuat hükümlerine tabidir. 

Alıcısına teslim edilemeyen mallar ve malların terk edilmesi 

MADDE 15 – (1) Yanma, çalınma gibi haklı ve zorunlu nedenlerle alıcısına 
teslim edilemeyen mallara ilişkin ihracat talepleri, durumu gösteren belgelere 
dayanılarak Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. 
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(2) Geri getirilmesinde ekonomik yarar görülmeyen malların terk edilmesine 
ilişkin talepler, durumu gösteren belgelere dayanılarak Müsteşarlıkça (İhracat 
Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. 

(3) (Mülga: RG-12.07.2008-26934) 

(4) Yukarıda belirtilen hususlar, ihracatın desteklenmesine yönelik mevzuat 
kapsamında yapılmış olması hâlinde, ait olduğu mevzuat hükümlerine tabidir. 

İhracatçı Birliklerince yapılacak işlemler  

MADDE 16 – (1) 5/7/1993 tarihli ve 93/4614 sayılı İhracatçı Birliklerinin 
Kuruluşu, İşleyişi, İştigal Sahaları, Organları, Üyelerin Hak ve Yükümlülüklerine 
Dair Bakanlar Kurulu Kararına istinaden, nisbi aidatın tahsil edilmesi gerekir. Bu 
husus, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince gümrük beyannamesinin 
onaylanması sırasında aranır. 

Gümrük idarelerince yapılacak işlemler 

MADDE 17 – (1) Otomasyona geçmiş gümrük idareleri, ihracat işlemlerinde 
tescil onayı yapılmadan önce, gümrük beyannamesi üzerinde İhracatçı Birlikleri 
Genel Sekreterliğinin elektronik ortamda oluşturdukları "Birlik Onay Kodu"nu 
ararlar. "Birlik Onay Kodu" doğrulanmayan gümrük beyannamelerine istinaden 
mal çıkışı yapılmaz. 

(2) Otomasyona geçmemiş gümrük idareleri ise, ihracat işlemlerinde gümrük 
beyannamesi üzerinde İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin onayını/kaydını 
ararlar. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği onayı/kaydı bulunmayan gümrük 
beyannamelerine istinaden mal çıkışı yapılmaz. 

(3) Gümrük idareleri, ihracatı müteakip durumu ilgili İhracatçı Birlikleri Genel 
Sekreterliğine bildirir. 

(4) Gümrük idarelerince tescil edilen gümrük beyannameleri üzerinde herhangi 
bir değişiklik yapılması veya gümrük beyannamelerinin iptal edilmesi halinde, bu 
husus işlemi yapan gümrük idaresi tarafından onayı/kaydı veren İhracatçı Birlikleri 
Genel Sekreterliğine, mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine ve Türkiye 
İstatistik Kurumuna bildirilir. (Değişik: RG-12.07.2008-26934) 

İhracat bedellerinin yurda getirilmesi 

MADDE 18 – (1) İhracat bedellerinin yurda getirilmesi hususu kambiyo 
mevzuatı hükümlerine tabidir. 

Diğer durumlar 

MADDE 19 – (1) İhracata ilişkin olarak bu Yönetmelikte belirlenen konular 
dışında kalan hususlar İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde Müsteşarlıkça (İhracat 
Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik 

MADDE 20 – (1) 6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
İhracat Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Başlamış işlemler 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce başlamış 
işlemlere, lehte olmaları kaydıyla, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesiyle yürürlükten 
kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının 
bağlı olduğu Bakan yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ 

{ 16 } 

 

 

 

 

 

İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLARA İLİŞKİN 

TEBLİĞ  (96/31) 

 

 

Resmi Gazete Tarihi: 19/9/1996 

Resmi Gazete Sayısı: 22762 
 

 

Madde 1- 22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı'nın 4 üncü 
maddesi uyarınca; kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı 
yasaklanmış veya belli kamu kurum ve kuruluşlarının ön iznine bağlanmış olan 
mallar, bu Tebliğ'in Ek'inde yer alan listede sıralanmıştır.  

Yetki (Ek: RG-04.06.2020-31145 2020/11 İhracat Tebliğ) 

MADDE 1/A – (1) Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) bu Tebliğ 
hükümlerine istinaden; gerekli muafiyet ve istisnaları tanımlamaya, talimatlar 
vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve bu kapsamda 
izinler vermeye yetkilidir. 

Madde 2- 6.1.1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracı Yasak 
ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin İhracat 96/2 sayılı Tebliğ, bu Tebliğin yürürlüğe 
girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.  

Geçiş hükmü (Ek: RG-26.03.2020-31080 İhracat 2020/6 Tebliğ) 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ hükümleri, bu maddenin 
yayımı tarihi (bu tarih hariç) öncesinde gümrük beyannamesi tescil edilmiş mallara 
uygulanmaz. 

Madde 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

 

EK 1 

İHRACI YASAK MALLAR LİSTESİ (EK-1) 

MADDE YASAL DAYANAK 

1-Kültür ve tabiat varlıkları 
(Eski eserler)  

23/07/1983 tarih ve 18113 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış bulunan 2863 sayılı 
‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’  

2-Hint keneviri  
24/06/1933 tarih ve 2435 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmış bulunan 2313 sayılı ‘Uyuşturucu 
Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun’ 
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3-Tütün tohumu ve fidesi 

04/12/2002 tarih ve 24956 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış bulunan ‘Tütün 
Üretimi, Üretici Tütünlerinin Pazarlanması, İç 
ve Dış Ticareti, Denetimi ve Tütün Eksperliği 
ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik‘ 

4-İhracı ön izne bağlı mallar 
listesinde yer alan türler 
hariç bütün av ve yaban 
hayvanları (canlı ve cansız 
olarak ve tanınabilir en 
küçük parçaları ile 
bunlardan mamul 
konfeksiyon)  

13/4/1990 tarih ve 20491 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmış bulunan 08/03/1990 tarih ve 
90/234 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  

5-Ceviz, dut, kiraz, armut, 
erik, porsuk, dışbudak, 
karaağaç ve ıhlamur adlı 
ağaç türlerinin kütük, 
tomruk, kereste, kalas ve 
taslak olarak ihracı 

11/05/1974 tarih ve 14883 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış bulunan 24/4/1974 tarih 
ve 7/8186 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  

6-Doğadan toplanan doğal 
çiçek soğanları 

06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı 
İhracat Rejimi Kararı  

7- Odun 
06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı 
İhracat Rejimi Kararı  

8-Sığla (liquidambar 
orientalis)  

06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı 
İhracat Rejimi Kararı 

9-Yalankoz (pterocarya 
carpinifolia)  

06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı 
İhracat Rejimi Kararı  

10-Datça hurması (Phoenix 
the ophrasti crenter)  

06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı 
İhracat Rejimi Kararı 

11-Zeytin (tescili yapılmış ve 
Milli Çeşit Listesi'nde 
yayımlanmış olan 
çeşitlerinin yurt içinde 
sertifikalandırılmış olanları 
hariç), incir (tescili yapılmış 
ve Milli Çeşit Listesi'nde 
yayımlanmış olan 
çeşitlerinin yurt içinde 
sertifikalandırılmış olanları 

06/01/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî 
Gazete'de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı 
İhracat Rejimi Kararı 
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hariç), fındık, antep fıstığı, 
asma (sultani çekirdeksiz) 
fidanları  

12- Salep (toz, tablet ve her 
türlü formda)  

06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanmış bulunan İhracat Rejimi 
Kararı 

 

EK 2 

İHRACI ÖN İZNE BAĞLI MALLAR LİSTESİ (EK-2) 

MADDE 
İZNİ VEREN 
KURUM 

YASAL DAYANAK 

1-Kontrole Tabi 
Tutulacak Harp Araç 
ve Gereçleri ile 
Silah, Mühimmat ve 
Bunlara Ait Yedek 
Parçalar, Askeri 
Patlayıcı Maddeler, 
Bunlara Ait 
Teknolojiler 

Milli 
Savunma 
Bakanlığı  

03/07/2004 tarih ve 25511 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış bulunan 5201 
sayılı ‘Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, 
Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi 
Hakkında Kanun’un 4üncü maddesi 
gereği her yıl revize edilerek Resmi 
Gazete’de yayımlanan ‘Kontrole Tabi 
Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile 
Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait 
Yedek Parçalar, Askeri Patlayıcı 
Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere 
İlişkin Liste‘ 

2-Afyon ve haşhaş 
kellesi  

Sağlık 
Bakanlığı  

24/06/1933 tarih ve 2435 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış bulunan 2313 
sayılı ‘Uyuşturucu Maddelerin 
Murakabesi Hakkında Kanun’ 

3-Uyuşturucu 
maddeler ve 1972 
tarihli Protokolle 
değiştirilen 1961 
tarihli Uyuşturucu 
Maddeler Tek 
Sözleşmesi, 1971 
tarihli Psikotrop 
Maddelere İlişkin 
Sözleşme ve 1988 
tarihli Uyuşturucu ve 
Psikotrop 
Maddelerin Yasadışı 

Sağlık 
Bakanlığı  

24/06/1933 tarih ve 2435 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış bulunan 2313 
sayılı ‘Uyuşturucu Maddelerin 
Murakabesi Hakkında Kanun’ ve 1972 
tarihli Protokolle değiştirilen 1961 
tarihli ‘Uyuşturucu Maddeler Tek 
Sözleşmesi‘, 1971 tarihli ‘Psikotrop 
Maddelere İlişkin Sözleşme‘ ve 1988 
tarihli ‘Uyuşturucu ve Psikotrop 
Maddelerin Yasadışı Trafiğinin 
Önlenmesine İlişkin Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesi‘ 
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Trafiğinin 
Önlenmesine İlişkin 
Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesi 
kapsamındaki 
mallar.   

4-Tehlikeli Atıkların 
Sınırlarötesi 
Taşınımının ve 
Bertarafının 
Kontrolüne İlişkin 
Basel Sözleşmesi 
Kapsamındaki 
mallar  

 

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı 

15/5/1994 tarih ve 21935 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış bulunan 
07/03/1994 tarih ve 94/5419 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmış 
‘Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi 
Taşınımının ve Bertarafının 
Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi‘ 

5-Yaban domuzu, 
kurt, çakal, tilki, 
sansar, porsuk ile 
yılanlar, kaplumbağa 
ve kertenkelelerin 
canlı ve cansız halde 
ve bunların 
tanınabilir parçaları 
ile bunlardan mamul 
konfeksiyon  

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı  

13/04/1990 tarih ve 20491 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış bulunan 
08/03/1990 tarih ve 90/234 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı  

6-Gübreler (Kimyevi 
gübreler hariç)  

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı 

13/01/1965 tarih ve 11905 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış bulunan 
19/12/1964 tarih ve 6/4090 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile 27/12/1924 
tarih ve 2/1771 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı  

7-Tohumluklar 
(Orman ağacı 
tohumları ve diğer 
yetiştirme 
materyalleri hariç)  

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı  

08/11/2006 tarih ve 26340 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış bulunan 5553 
sayılı ‘Tohumculuk Kanunu’ 

8-Ankara (Tiftik) 
keçisi 

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı 

10/03/2001 tarih ve 24338 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış bulunan 4631 
sayılı ‘Hayvan Islahı Kanunu’ 

9- Su ürünlerinden 
su ürünleri avcılığını 
düzenleyen esaslar 
çerçevesinde 
avlanması tamamen 
yasak olan cins ve 

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı  

04/04/1971 tarih ve 13799 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış bulunan 1380 
sayılı ‘Su Ürünleri Kanunu’, 
10/03/1995 tarih ve 22223 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış bulunan ‘Su 
Ürünleri Yönetmeliği‘, ‘Su Ürünleri 
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nitelikteki su 
ürünleri  

Yönetmeliği’ kapsamında Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Ticari Amaçlı Su Ürünleri 
Avcılığını Düzenleyen Tebliğler 

10-Yarış atları 
Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı  

10/03/2001 tarih ve 24338 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış bulunan 
‘Hayvan Islahı Kanunu ‘ 

11-Yem Kanunu 
kapsamına giren 
yemler 

 

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı  

07/06/1973 tarih ve 14557 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış bulunan 1734 
sayılı ‘Yem Kanunu’  

12-Veteriner İlaçları   
Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı  

1262 sayılı ‘İspençiyarı ve Tıbbi 
Müstahzarlar Kanununa Yeniden Bazı 
Hükümler İlavesine Dair 3490 sayılı 
Kanun’ 

13-İhracatı kotayla 
veya başka herhangi 
bir kayıtla 
sınırlandırılan doğal 
çiçek soğanları  

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı  

06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış bulunan 
95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı  

14-Damızlık büyük 
ve küçük baş hayvan  

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı  

10/03/2001 tarih ve 24338 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış bulunan 4631 
sayılı ‘Hayvan Islahı Kanunu’ 

15-Doğa Mantarı 
(Sadece AB üyesi 
ülkelere yönelik 
ihracat için) 

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı  

06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış bulunan 
95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı 

16-Mavi yüzgeçli 
orkinos (thynus 
thunnus) (canlı, taze 
soğutulmuş, 
dondurulmuş veya 
işlenmiş)  

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı  

06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış bulunan 
95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı 

17-Nükleer ve 
Nükleer Çift 
Kullanımlı Eşyaların 
İhracatında İzne 
Esas Olacak 
Belgelerin 
Verilmesine İlişkin 
Yönetmelik 
kapsamındaki mallar 

Türkiye Atom 
Enerjisi 
Kurumu  

13/09/2007 tarih ve 26642 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış bulunan 
‘Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı 
Eşyaların İhracatında İzne Esas 
Olacak Belgenin Verilmesine İlişkin 
Yönetmelik’ ve ‘Nükleer ve Nükleer 
Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında 
İzne Esas Olacak Belgenin 
Verilmesine İlişkin Yönetmelik 
Kapsamına Giren Eşya Kalemlerini 
Belirten ‘Nükleer Transfer Uyarı 
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Listesi’ ve ‘Nükleer Çift Kullanımlı 
Eşya Listesi’ne İlişkin Tebliğ’ 
(TAEK/NGD: 2007/1)  

18-Füze Teknolojisi 
Kontrol Rejimi 
Ekipman, Yazılım ve 
Teknoloji Ek’i 
Dahilindeki 
Malzemeler 

Milli 
Savunma 
Bakanlığı  

03/07/2004 tarih ve 25511 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış bulunan 5201 
sayılı ‘Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, 
Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi 
Hakkında Kanun’un 4üncü maddesi 
gereği her yıl revize edilerek Resmi 
Gazete’de yayımlanan ‘Kontrole Tabi 
Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile 
Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait 
Yedek Parçalar, Askeri Patlayıcı 
Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere 
İlişkin Liste’ 

19- Şeker   

Şeker İhracatı ve Ön 
İzin Belgesi 
Düzenlenmesine 
İlişkin Tebliğ 

T.C. Şeker 
Kurumu  

19/04/2001 tarih ve 24378 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış bulunan 4634 
sayılı ‘Şeker Kanunu’ 

20- Orman ağacı 
tohumları ve diğer 
yetiştirme 
materyalleri  

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı 

08/05/2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış bulunan 4856 
sayılı ‘Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun’, 08/11/2006 tarih ve 26340 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış 
bulunan 5553 sayılı ‘Tohumculuk 
Kanunu’ 

21-87/12028 Karar 
sayılı Tekel Dışı 
Bırakılan Patlayıcı 
Maddelerle Av 
Malzemesi ve 
Benzerlerinin 
Üretimi, İthali, 
Taşınması, 
Saklanması, 
Depolanması, Satışı, 
Kullanılması, Yok 
Edilmesi, 
Denetlenmesi Usul 
ve Esaslarına İlişkin 
Tüzük kapsamına 
giren patlayıcı 

İçişleri 
Bakanlığı 
(Emniyet 
Genel 
Müdürlüğü) 

18/05/1955 tarih ve 9009 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış bulunan 6551 
sayılı ‘Barut ve Patlayıcı Maddelerle 
Silah ve Teferruatının ve Av 
Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması 
Hakkındaki Kanun’, 87/12028 Karar 
sayılı ‘Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı 
Maddelerle Av Malzemesi ve 
Benzerlerinin Üretimi, İthali, 
Taşınması, Saklanması, Depolanması, 
Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, 
Denetlenmesi Usul ve Esaslarına 
İlişkin Tüzük’, 2001/2443 Karar sayılı 
Tüzük 
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maddeler (harp silah 
ve mühimmatı hariç) 

22- Zeytin fidanı  
(tescili yapılmış ve 
Milli Çeşit 
Listesi’nde 
yayımlanmış olan 
çeşitlerinin yurt 
içerisinde 
sertifikalandırılmış 
olanları)  

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı 

06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış bulunan 
95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı 

23- Wassenaar 
Düzenlemesi 
Mühimmat Listesi 
Kapsamındaki 
Malzemeler 

Milli 
Savunma 
Bakanlığı 

03/07/2004 tarih ve 25511 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış bulunan 5201 
sayılı ‘Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, 
Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi 
Hakkında Kanun’un 4üncü maddesi 
gereği her yıl revize edilerek Resmi 
Gazete’de yayımlanan ‘Kontrole Tabi 
Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile 
Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait 
Yedek Parçalar, Askeri Patlayıcı 
Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere 
İlişkin Liste’ 
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İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(İHRACAT 2006/7) 

 

 

Resmi Gazete Tarihi: 06.06.2006 

Resmi Gazete Sayısı: 26190 

 

 

 MADDE 1 – (1) 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı'nın 
3 üncü maddesinin (c) bendine istinaden, ihracı kayda bağlı mallar, bu Tebliğin 
ekinde yer alan listede sıralanmıştır. 

 MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin ekinde yer alan listede sıralanmış bulunan 
malların ihracı, İhracat Yönetmeliğinin 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde 
gerçekleştirilir. 

Geçici hükümler (Ek: RG-18.03.2020-31072 İhracat 2020/5 Tebliğ)  

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile bu Tebliğ ekinde yer 
alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine eklenen mallara ilişkin gümrük 
beyannameleri, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince, Ticaret Bakanlığının 
(İhracat Genel Müdürlüğü) ön onayının alınmasını müteakip kayda alınır. 

(2) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ hükümleri, bu maddenin yayımı tarihi (bu 
tarih hariç) öncesinde gümrük beyannamesi İhracatçı Birlikleri Genel 
Sekreterliğine onaylatılmış olan mallara uygulanmaz. 

(3) Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) bu maddeyi ihdas eden Tebliğ 
hükümlerine istinaden; uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, gerekli muafiyet 
ve istisnaları tanımlamaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları 
inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan 
çözümlemeye yetkilidir. 

 Yürürlük 

 MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 Yürütme  

 MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı 
bulunduğu Bakan yürütür. 
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EK 

 

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİ 

  

1- Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisine tabi maddelerin ihracı, 

2- Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ödeme yapılan maddelerin ihracı, 

3- Ülkemizde kredi karşılığı kurulan tesislerin bedelinin malla geri ödenmesine 
ilişkin özel hesaplar çerçevesinde ihracat, 

4- Ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasındaki doğalgaz anlaşması çerçevesinde 
ihracat, 

5- Ülkemiz ihraç ürünlerine miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan 
kısıtlama kapsamındaki maddelerin ihracı, 

6- Birleşmiş Milletler Kararları uyarınca ekonomik yaptırım uygulanan ülkelere 
ihracat, 

7- 10/6/2005 tarihli ve 25841 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın 
Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında sertifikayı haiz mallar,  

8- İşlem görmemiş zeytinyağı ve işlem görmüş dökme veya varilli zeytinyağı, 

9- Meyan kökü, 

10- Ham lületaşı ve taslak pipo, 

11- Ozon tabakasının korunmasına dair Viyana Sözleşmesi ile bu sözleşmeye 
ait Protokoller ve değişiklikler kapsamındaki malların sadece söz konusu 
düzenlemelere taraf ülkelere yönelik ihracatı,  

12- Torba, çuval ve kutulu halde işlem görmemiş zeytin, 

13- Orijinal bağırsak, 

14- Canlı koyun, kıl keçisi, büyükbaş hayvan,  

15- Dökme halde kapya cinsi kırmızı biber (konik biber), 

16- Ham zeytin (fermantasyonu tamamlanmamış), 

17-  Bakır ve çinko hurda ve döküntüleri,  

18-  Beyaz Mermer (Ham ve Kabaca Yontulmuş- 2515.11.00.00.11), Renkli ve 
Damarlı Mermer (Ham ve Kabaca Yontulmuş- 2515.11.00.00.12), Oniks (Ham ve 
Kabaca Yontulmuş- 2515.11.00.00.13), Traverten (Ham ve Kabaca Yontulmuş- 
2515.11.00.00.14), Diğerleri (Ham ve Kabaca Yontulmuş-2515.11.00.00.19),  

19-  Çimento (2523.21, 2523.29, 2523.30, 2523.90), ve Klinker (2523.10.00.00.00)  

20-  Kornişonlar (0707.00.90.00.00).  

21-  Çam Fıstığı (İç Çam Fıstığı Hariç),  

22-  Buğday ve mahlut (GTİP No:10.01), Kara Buğday (GTİP No:1008.10), 
Buğday ve çavdar melezi (GTİP No: 1008.90.10).  

23-  Mercimekler (GTİP No: 0713.40).  

24 -  Arpa (GTİP No: 1003), Mısır (GTİP No: 1005)  

25- Mülga 

26- Kromlu deriler (GTİP No: 4104.11, 4104.19, 4105.10, 4106.21)  
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27-  Haşhaş Tohumu (Tohumluk Olmayanlar) (GTİP No: 1207.91.90.00.00)  

28-  Orman Ağacı Tomrukları (GTİP No: 44.03) (19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ 
(İhracat 96/31)’in ekinde yer alan İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ağaçların 
tomrukları hariç olmak üzere) 

29-  Atık, döküntü ve hurda şeklinde basılı elektronik devre kartları ve levhaları 
(GTİP:7112.91.00.00.00, 7112.92.00.00.00, 7112.99.00.90.00, 8471.80.00.00.00, 
8542.39.90.00.00)  

30-  Mısır kırıkları (Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar 
halinde, ufalanmış olsun olmasın, Yuvarlatılmış GTİP: 1104.23.40.00.00; Diğerleri 
GTİP: 1104.23.98.00.00)  

31-  Arpa kırıkları (Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar 
halinde, ufalanmış olsun olmasın GTİP: 1104.29.04.00.00; Yuvarlatılmış GTİP: 
1104.29.05.00.00; Diğerleri GTİP: 1104.29.08.00.00) 

32-  Buğday kırıkları (Buğdaydan peletler GTİP: 1103.20.60.00.00; Buğday 
yassılaştırılmış taneler GTİP: 1104.19.10.00.11; Flokon halindeki taneler GTİP: 
1104.19.10.00.12; Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş, iri parçalar halinde 
ufalanmış olsun olmasın GTİP: 1104.29.17.00.00; Yuvarlatılmış, GTİP: 
1104.29.30.00.00; Sadece iri parçalar halinde ufalanmış GTİP: 1104.29.51.00.00; 
Diğerleri GTİP: 1104.29.81.00.00)  

33-   Pirinç (GTİP: 1006) 

34-  Çavdar - Diğerleri (GTİP:1002.90.00.00.00)  

35-38 Mülga  

39-  Yalnız Meltblown Kumaş (GTP: 56.03)  

40-  Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) (hidrofil veya ağartılmış 
pamuklar hariç) (GTP: 52.01)  

41-  Pamuk döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen 
döküntüler dâhil) (GTP: 52.02)  

42-  Pamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş) (GTP:52.03) 

43-  Makarna (GTP: 1902) (söz konusu gtp'nin alt açılımlarında yer alan şehriye, 
kuskus, mantı, erişte ve hazır/anında noodle v.b. tüm ürünler dahil)  

44-  Bulgur (GTP: 1904.30)  

45-  Buğday İrmiği (Buğdayın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük 
parçalar ve buğday kaba unları GTP: 1103.11)  

46- Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board 
(OSB) ve benzeri levhalar (GTP: 4410)  

47-  Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar (GTP: 4411)  

48-  Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak 
halinde açılmış, kalınlığı 6 mm.'yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya 
uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTP: 4407) (İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara 
İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in ekinde yer alan İhracı Yasak Mallar Listesinde yer 
alan ihracı tamamen yasaklı keresteler hariç olmak üzere)  

49 ila 51- Mülga  

52- Gübreler (GTP: 3101, 3102, 3103, 3104, 3105) 
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53-  Nohut (garbanzos) (GTP:0713.20)  

54-  Sülfürik asit; oleum (GTP: 2807.00)  

55- Saf Amonyak (GTP: 2814.10) 

56- Şeker (GTP:1701)  
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BEDELSİZ İHRACATA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(İHRACAT 2008/12) 

 

 

Resmi Gazete Tarihi: 12.07.2008 

Resmi Gazete Sayısı: 26934 

 

 

Dayanak  

MADDE 1 – (1) 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararının 3 
üncü maddesinin (e) bendine istinaden, karşılığında yurt dışından bir ödeme 
yapılmaksızın yurt dışına mal çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki şekilde 
belirlenmiştir.  

Uygulama  

MADDE 2 – (1) Bedelsiz olarak ihraç edilebilecek mallar aşağıda belirtilmiştir.  

a) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından götürülen veya gönderilen hediyeler, 
miktarı ticari teamüllere uygun numuneler ile reklam ve tanıtım malları, yeniden 
kullanıma veya geri dönüşüme konu ithal edilmiş mal ve ambalaj malzemeleri,  

b) Daha önce usulüne uygun olarak ihraç edilmiş malların bedelsiz gönderilmesi 
ticari örf ve adetlere uygun parçaları, fireleri ile garantili olarak ihraç edilen 
malların garanti süresi içinde yenilenmesi gereken parçaları,  

c) Yabancı misyon mensuplarının, Türkiye'de çalışan yabancıların, yurt dışına 
hane nakli suretiyle gidecek Türk vatandaşlarının, daimi veya geçici görevle yurt 
dışına giden kamu görevlilerinin, bu durumlarının ilgili mercilerce belgelenmesi 
şartıyla, beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri veya adlarına gönderilecek 
mal ve taşıtlar,  

ç) Yurt dışında yerleşik tüzel kişiler, yabancı turistler ve yurt dışında ikamet 
eden Türk vatandaşlarının beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri veya 
adlarına gönderilecek mal ve taşıtlar, 

d) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve üniversitelerin; görevleri veya 
anlaşmalar gereği gönderecekleri mal ve taşıtlar,  

e) Savaş, deprem, sel, salgın hastalık, kıtlık ve benzeri afet durumlarında; kamu 
kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, Kızılay ile kamu yararına çalışan 
dernek ve vakıfların gönderecekleri insani yardım malzemeleri.  
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(2) Yukarıda belirtilenler dışında kalan hususlar, Dış Ticaret Müsteşarlığının 
(İhracat Genel Müdürlüğü) görüşü alınarak, ilgili gümrük idaresi veya İhracatçı 
Birliği Genel Sekreterliğince sonuçlandırılır.  

İzin mercii ve uygulama usulleri  

MADDE 3 – (1) İkinci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan 
mallardan, değeri 250.000 (ikiyüzellibin) ABD Dolarına kadar olanlar ile değer ve 
miktarına bakılmaksızın birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde belirtilen malların 
bedelsiz ihracat izni başvuruları doğrudan ilgili gümrük idaresine yapılır.  

(2) İkinci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan mallardan, 
değeri 250.000 (ikiyüzellibin) ABD Doları ve üzeri olanların bedelsiz ihracat izni 
başvuruları ise, ekteki Bedelsiz İhracat Formu doldurularak İhracatçı Birlikleri 
Genel Sekreterliklerine yapılır. (Değişik: RG-27.02.2009- 27154 İhracat 2009/2 
Tebliğ) 

(3) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri verilen bedelsiz ihraç izinlerinin bir 
örneğini talep sahibine, bir örneğini de ilgili gümrük idaresine intikal ettirirler.  

(4) Bedelsiz ihraç izinlerinin geçerlilik süresi 1 (bir) yıldır.  

(5) İkinci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri çerçevesinde yapılacak 
bedelsiz ihracata, doğrudan gümrük idaresince izin verilir. Ancak (ç) bendi 
uyarınca bedelsiz ihracı yapılacak malların yolcu beraberinde götürülmeyip, önce 
veya sonra gönderilmesi halinde, Türkiye'de satın alındığının belgelenmesi, taşıt 
götürülmesi halinde ise taşıtın trafik tescil kuruluşlarınca ve vergi dairelerince 
kayıtlarının kapatıldığının belgelenmesi gerekir.  

(6) İkinci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında, yurt dışında 
yerleşik tüzel kişiler, yabancı turistler ve yurt dışında ikamet eden Türk 
vatandaşlarının, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11/1-b maddesinde düzenlenen 
istisnadan yararlanarak yurt dışına götürecekleri, gönderecekleri veya adlarına 
gönderilecek mal ve taşıtların bedelsiz ihracına, satıcı tarafından verilen satış 
faturası nüshası veya satıcı onaylı örneklerine istinaden, ilgili gümrük idarelerince 
izin verilir.  

(7) Söz konusu satış faturasının bir nüshası veya satıcı onaylı bir örneği, Türkiye 
İstatistik Kurumuna gönderilmesini teminen, ilgili gümrük idaresince Gümrük 
Müsteşarlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir.  

Yasak ve ihracı ön izne bağlı mallar  

MADDE 4 – (1) Kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı 
yasaklanmış malların bedelsiz ihracatına izin verilmez. İhracı ön izne bağlı 
malların bedelsiz olarak ihraç edilmesi de, ancak ilgili merciin ön iznine istinaden 
mümkündür.  

İhracında fon kesintisi aranan mallar 

MADDE 5 – (1) İhracında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'na prim kesintisi 
yapılan malların bedelsiz olarak ihraç edilebilmesi için, söz konusu primin 
ödendiğine dair banka dekontunun ibrazı gerekir. Ancak FOB değeri l.000 (bin) 
ABD Dolarını geçmeyen malların bedelsiz ihracı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu 
kesintisine tabi değildir.  
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(2) 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İhracı Kayda 
Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 2006/7) eki listedeki mallardan, değeri FOB 
l.000 (bin) ABD Dolarını geçenlerin bedelsiz olarak ihracında kayıt şartı aranır.  

İhracat destekleri  

MADDE 6 – (1) Bedelsiz ihracata konu mal, ihracatta uygulanan desteklerden 
yararlandırılmaz.  

Standart ve teknik uygulamalar  

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak bedelsiz ihracat, standartlar ve 
ürünlere ilişkin teknik mevzuat hükümlerine tabi değildir.  

İhracatçı Birliğine üyelik  

MADDE 8 – (1) İkinci maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri 
kapsamında yapılacak bedelsiz ihracatta, İhracatçı Birliğine üye olma şartı 
aranmaz.  

Yürürlükten kaldırılan tebliğ  

MADDE 9 – (1) 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 
Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 2006/5), eki ile birlikte yürürlükten 
kaldırılmıştır.  

Yürürlük 

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

Yürütme 

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakan yürütür.  
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OFFSET UYGULAMALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(İHRACAT: 2007/6) 

 

 

Resmi Gazete Tarihi:27.06.2007 

Resmi Gazete Sayısı: 26595 

 

. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret 
Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı 
Kanun’un 3 üncü maddesinin (a) bendine istinaden, offset uygulamalarının usul ve 
esaslarını belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, kamu kuruluşları tarafından açılan savunma alanına 
yönelik olmayan ve bedeli en az 5.000.000 (Beş milyon) ABD Doları olan 
uluslararası ihalelerde, ihaleleri kazanan yabancı firma/kuruluşların ihaleleri açan 
kamu kuruluşlarına yönelik offset taahhütlerini kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;  

a) Ana alım sözleşmesi: Kamu kuruluşunun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin 
tedarik edilmesi amacıyla açılan ihale sonucunda seçilen firma/kuruluşla 
imzalanan alım sözleşmesini, 

b) İhale tarafları: İhaleyi açan kamu kuruluşu ile ihaleyi kazanan 
firma/kuruluşu, 

c) İhracat artış miktarı: Offset anlaşmasında yer alan offset taahhütlerinin 
yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihracatın değeri ile bu ihracatın ön 
onay başvuru tarihinden önceki 3 takvim yılında ihracatçı firma tarafından ihracata 
konu mal veya hizmetlerde aynı alıcıya gerçekleştirilen yıllık ortalama ihracat 
değeri arasındaki farkı, 

ç) Kamu kuruluşu: Kamu kurumu, kamu kuruluşu, bağlı ortaklık ve 
sermayesinin en az yüzde onbeşi kamuya ait olan kuruluş ve şirketleri, 
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d) Kredilendirme: İhaleyi kazanan firma/kuruluş tarafından offset anlaşması 
kapsamında gerçekleştirilen offset tutarının, offset anlaşmasında yer alan offset 
taahhütlerinden düşürülmesini,   

e) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını, 

f) Offset: İhaleyi kazanan firma/kuruluş tarafından, Türkiye’de üretilen 
malların, gelir ve giderleri Türkiye’de kaydedilen yurtdışı müteahhitlik 
hizmetlerinin ve diğer hizmetlerin yeni alıcılara ihracatı veya mevcut alıcılara 
yönelik ihracat artışı ile taahhüt gereğince Türkiye’nin mevcut ihracat 
potansiyelinin geliştirilmesine yönelik Müsteşarlıkça onaylanan diğer işlemleri, 

g) Offset anlaşması: İhaleyi kazanan firma/kuruluşun offset taahhütlerine ilişkin 
usul ve esasları belirleyen anlaşmayı, 

ğ) Offset listesi: Offset taahhütleri kapsamında, Türkiye’den 
gerçekleştirilebilecek ihracata konu mal ve hizmetler ve bu mal ve hizmetlerin 
ihraç edilebileceği ülkeler ile Türkiye’nin mevcut ihracat potansiyelinin 
geliştirilmesine yönelik diğer işlemleri içeren ve her bir offset anlaşması için, offset 
anlaşması taraflarınca belirlenen listeyi,  

h) Ön onay: Gerçekleştirilmesi planlanan offset işlemlerinin, offset anlaşmasına 
taraf olan kamu kuruluşuna yazılı olarak bildirilerek söz konusu işlemlerin 
uygulama safhasına geçilmeden önce yazılı onay alınmasını,  

ı) Teminat: İhaleyi kazanan firma/kuruluş tarafından offset taahhütlerinin 
yerine getirilmemesi durumunda, anılan firma/kuruluşa uygulanacak para 
cezasına esas teşkil etmek üzere, ilgili ihaleyi kazanan firma/kuruluş tarafından 
verilen banka teminat mektubunu veya hazine tahvil ve bonolarını,  

i) Yerli katkı payı: Türkiye’den üretilen mal ve hizmetlerin ihraç bedelinden, bu 
mal ve hizmetlerin üretiminin yapılabilmesi için, üretimi yapan firma/kuruluş 
tarafından ithal edilen mal ve hizmet bedellerinin düşürülmesi ile bulunan yüzde 
değeri, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

 

Offset anlaşmasının usul ve esasları  

MADDE 4 – (1) İhale tarafları arasında, açılan ihale kapsamında imzalanan ana 
alım sözleşmesine istinaden, offset taahhütlerinin belirlendiği offset anlaşması 
imzalanması gerekir.  

(2) Ancak, ihaleyi açan kamu kuruluşu yerine bu kamu kuruluşu tarafından 
belirlenen başka bir kamu kuruluşu, Müsteşarlık tarafından onaylanmak koşulu ile 
offset anlaşmasına taraf olabilir.  

(3) Offset anlaşmasına taraf olan kamu kuruluşu offset taahhütlerinin 
takibinden sorumludur. 

(4) Bu kapsamda düzenlenecek offset anlaşmasında asgari; 

a) Anlaşmada yer alan tanımların, 
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b) Anlaşmazlıklar ve tahkimle ilgili esasların, 

c) Gerekli görülen bilgi ve belgelerin talep edilmesi, incelenmesi ve 
kredilendirmenin iptaline ilişkin usul ve esasların, 

ç) Mücbir sebep hallerinin, 

d) Offset çerçevesinde taahhüt edilen yükümlülüklerin kapsamı ve süresinin, 

e) Offset kapsamındaki faaliyetlerin nasıl rapor edileceğinin ve zamanında 
rapor edilmemesi durumunda uygulanacak cezai müeyyidelerin, 

f) Offset listesinin, 

g) Offset taahhütlerine ilişkin olarak, ihaleyi kazanan firma/kuruluştan alınacak 
teminata ilişkin usul ve esasların, 

ğ) Offset taahhütlerinin ön onay, kredilendirme ve yerli katkı payının 
belirlenmesi  işlemlerine ilişkin usul ve esasların, 

h) Offset taahhütlerinin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak cezai 
müeyyidelere ilişkin usul ve esasların, 

ı) Söz konusu anlaşmanın amacının ve taraflarının, 

yer alması zorunludur. 

Ön onay 

MADDE 5 – (1) Müsteşarlıkça onaylanan offset anlaşmasında belirlenen usul ve 
esaslar çerçevesinde, offset anlaşmasına taraf olan kamu kuruluşu tarafından; 
ihraç edilecek mal ve hizmetlerin tanımı, bu mal ve hizmetlerin üreticisi, 
ihracatçısı, alıcısı, ve ihraç edileceği ülke gibi bilgiler bazında ön onay verilir.  

(2) İhaleyi kazanan firma/kuruluşun ön onay almadan gerçekleştirdiği işlemler 
için kredilendirme işlemleri yapılmaz. 

Kredilendirme için belgelendirme 

MADDE 6 – (1) Offset taahhütleri kapsamında gerçekleştirilen işlemlerin 
kredilendirilmesinde, ihaleyi kazanan firma/kuruluş; 

a) Gerçekleştirilen ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin aslını veya noterden 
tasdikli fotokopisini, 

b) İhraç konusu mal ve hizmetlerin yerli katkı payına ilişkin bağlı bulunduğu 
sanayi ve/veya ticaret odalarınca tasdik edilmiş bilgi ve belgeleri, 

c) İşbu Tebliğ veya offset anlaşması gereğince Müsteşarlıkça veya offset 
anlaşmasına taraf olan kamu kuruluşu tarafından talep edilen diğer bilgi ve 
belgeleri, 

ç) Ön onay işlemleri için offset anlaşmasında belirtilen bilgi ve belgeleri,  

ibraz etmekle yükümlüdür. 

Kredilendirme  

MADDE 7 – (1) Kredilendirme, ilgili gümrük beyannamesinde kayıtlı FOB 
değer, ihraç konu mal veya hizmetin ihtiva ettiği yerli katkı payı, ön onayda 
belirtilen alıcı bazında gerçekleşen ihracat artış miktarı ve işbu Tebliğ ve offset 
anlaşmasında yer alan diğer hususlar göz önünde bulundurularak, offset 
anlaşmasına taraf olan kamu kuruluşu tarafından gerçekleştirilir.   

Serbest bölgeler  
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MADDE 8 –  (1) Serbest Bölgelerde üretilen mal ve hizmetlerin yurt dışına 
ihracatı bu Tebliğde yer alan usul ve esaslar ile offset anlaşmasında yer alan 
hükümler çerçevesinde kredilendirilebilir.  

Teminat ve cezai müeyyideler 

MADDE 9 – (1) İhaleyi kazanan firma/kuruluş tarafından, offset taahhütlerinin 
yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak cezai müeyyidelere eşdeğer teminat 
verilir. Offset anlaşması uyarınca gerçekleştirilecek faaliyetlerin takvimine uygun 
olarak, teminat değerinin bir kısmı offset anlaşması yürürlüğe girdikten sonra 
verilebilir. 

(2) İhaleyi kazanan firma/kuruluş tarafından offset taahhütlerinin yerine 
getirilmemesi durumunda, anılan firma/kuruluşa uygulanacak para cezası söz 
konusu firma/kuruluş tarafından ihaleyi açan kamu kuruluşuna nakden ödenir. 
Ödemenin zamanında yapılmaması durumunda, taahhütlerine karşılık olarak 
verdiği teminattan söz konusu para cezası tahsil edilir. 

Offset anlaşmasının onaylanması 

MADDE 10 – (1) Offset anlaşmasına taraf olan kamu kuruluşu, ana alım 
sözleşmesine istinaden mutabakata varılan offset anlaşmasının taslak metnini, 
öngörülen imza tarihinden asgari 45  iş günü önce işbu Tebliğde yer alan usul ve 
esaslar çerçevesinde onay alınmak  üzere Müsteşarlığa göndermekle yükümlüdür. 

(2) Müsteşarlık, gönderilen offset anlaşmasına ilişkin taslak metinler 
hakkındaki değerlendirmesini ilgili kamu kuruluşuna bildirir.  

(3) İlgili kamu kuruluşu, Müsteşarlığın onaylamasını müteakip, işbu Tebliğ ile 
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ihaleyi kazanan firma/kuruluş ile offset 
anlaşmasını imzalayarak, bir örneğini, imza tarihinden itibaren en geç 30 iş günü 
içinde Müsteşarlığa gönderir. 

Rapor verme  

MADDE 11 – (1) Offset taahhütlerinin offset anlaşmasında ve işbu Tebliğde 
belirlenen şartlar uyarınca yerine getirilip getirilmediğinin izlenebilmesini 
teminen, offset anlaşmasına taraf olan kamu kuruluşu, ihaleyi kazanan 
firma/kuruluştan temin edeceği faaliyet raporlarını, offset anlaşmasının yürürlüğe 
girmesini takip eden altı aylık dönemler halinde Müsteşarlığa bildirmekle 
yükümlüdür. 

Kontrol ve iptal yetkisi 

MADDE 12 – (1) Müsteşarlık, offset yükümlülüklerinin yerine getirilmesiyle 
ilgili olarak gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi talep etme ve inceleme 
yetkisine sahiptir.  

(2) Müsteşarlıkça yapılan inceleme neticesinde, gerçekleştirilen 
kredilendirmenin, işbu Tebliğ ile offset anlaşmasında yer alan hükümlere aykırılık 
arz ettiğinin tespit edilerek, kredilendirmeyi gerçekleştiren kamu kuruluşunun 
uyarılması durumunda, bu kamu kuruluşu yanlış kredilendirmeyi iptal etmekle 
yükümlüdür.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 
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Yetki 

MADDE 13 – (1) Müsteşarlık bu Tebliğ hükümlerine istinaden, offset 
uygulamaları ile ilgili usul ve esaslara ilişkin genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat 
vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada 
ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.   

(2) Müsteşarlık işbu Tebliğ kapsamındaki görev ve yetkilerini kendisi 
kullanabileceği gibi, kısmen veya tamamen uygun göreceği bağlı kuruluşlarına 
devredebilir.  

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 14 – (1) 16/12/1998 tarih ve 23555 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Offset Uygulamalarına İlişkin Tebliğ, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı 
olduğu Bakan yürütür.  
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OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA 

İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/1) 

 

 

Resmi Gazete Sayısı: 28892 

Resmi Gazete Tarihi: 24.01.2014 

 

 

Kapsam ve dayanak 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı 
Beyannamesi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programının Dünya Ozon Tabakası 
Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve faaliyetlerinin 
sonuçlarından biri olan 6/6/1990 tarihli ve 3655, 3656 sayılı Kanunlar ile 
onaylanmaları uygun bulunan ve 90/733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan 
Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını 
İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, 27/9/1994 tarihli ve 4042 sayılı Kanun 
ile onaylanması uygun bulunan ve 94/6214 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Londra 
Değişiklikleri ve 7/7/1995 tarihli ve 4118 sayılı Kanun ile onaylanması uygun 
bulunan ve 95/7184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını 
İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Kopenhag Değişiklikleri ve 4/6/2003 
tarihli ve 4871 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6072 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair 
Montreal Protokolü Montreal Değişiklikleri ve 10/6/2003 tarihli ve 4880 sayılı 
Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6077 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Pekin 
Değişiklikleri çerçevesinde ek-1,2 ve 3’te gümrük tarife istatistik pozisyonları 
(GTİP) ve tanımları belirtilen malların ihracına ilişkin usul ve esasları 
düzenlemektir. 

İhracat işlemleri 

MADDE 2 – (1) Montreal Protokolü’nün Pekin değişiklikleri uyarınca, Pekin 
değişikliklerine taraf olmayan (ek-A’da yer almayan) ülkelere ek-1 ve ek-2’de 
GTİP’leri ile isimleri belirtilen malların ihracatı yapılamaz. 

İhracatı yasak olan mallar 

MADDE 3 -(Değişik: RG-31.12.2015-29579 İhracat 2016/1 Tebliğ) (1) Aşağıdaki 
tabloda belirtilen maddeler ve bu maddelerden herhangi birini içeren ek-3/A'da 
GTİP ve tanımları belirtilen mallar ile söz konusu tabloda belirtilen mallardan 
herhangi biri ile çalışan ek-3/B'de GTP ve isimleri belirtilen malların ihracatı ya-
saktır. 
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GTİP MALLARIN TANIMI 
2903.14.00.00.00 Karbon tetraklorür 
2903.19.00.00.19 Diğerleri (yalnız 1,1,1-Trikloroetan (metilkloroform)) 
2903.73.00.00.00 Diklorofloroetanlar 
2903.74.00.00.00 Klorodifloroetanlar 
2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan 
2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan 
2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar 

2903.77.60.00.00 
Trikloroflorometan, Diklorodiflorometan, 
Triklorotrifloroetanlar Diklorotetrafloroetanlar ve 
Kloropentafloroetan 

2903.77.90.00.00 Diğerleri 

3808.91.90.00.11 
Bromoklormetan ya da bromometan (Metil brornür) 
içerenler 

3824.71.00.00.11 
R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 
(Klorodiflorometan)] karışımı 

3824.74.00.00.12 
142B[(Klorodifloroetan),R-22 (klorodiflorometan)] 
karışımı 

(2) Birinci fıkradaki tabloda yer alan 2903.76.10.00.00 ve 2903.76.20.00.00 
GTİP’li maddeleri içeren Ek-3/A’da yer alan 8424.10 GTP’li malların ihracatı Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabidir. (Ek: RG-07.02.2019-30679 İhracat 2019/2 
Tebliğ) 

Tebliğde yer almayan hususlar 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat 
hükümleri uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ 

MADDE 5 – (1) 27/3/2012 tarihli ve 28246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ: İhracat (2012/4) 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. 

 

Ek-1 

G.T.İ.P. Malın Tanımı 

2903.39.11.00.00 Bromometan (metil bromür) 

2903.79.30.00.59 

Diğerleri (yalnız Flordibrom metan,  

Bromdiflor metan,  

Florbrom metan,  

Flortetrabrom metan,  

Diflortribrom metan (tüm izomerleri),  
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Dibromtriflor etan (tüm izomerleri),  

Bromtetraflor etan (tüm izomerleri),  

Flortribrom etan (tüm izomerleri),  

Diflordibrom etan (tüm izomerleri),  

Bromtriflor etan (tüm izomerleri),  

Flordibrom etan (tüm izomerleri),  

Bromdiflor etan (tüm izomerleri),  

Florbrom etan (tüm izomerleri),  

Florhekzabrom propan (tüm izomerleri),  

Diflorpentabrom propan (tüm izomerleri),  

Triflortetrabrom propan (tüm izomerleri),  

Tribromtetraflor propan (tüm izomerleri),  

Dibrompentatlor propan (tüm izomerleri),  

Bromhekzaflor propan (tüm izomerleri),  

Florpentabrom propan (tüm izomerleri),  

Diflortetrabrom propan (tüm izomerleri),  

Triflortribrom propan (tüm izomerleri),  

Dibromtetraflor propan (tüm izomerleri),  

Brompentaflor propan (tüm izomerleri),  

Flortetrabrom propan (tüm izomerleri),  

Diflortribrom propan (tüm izomerleri),  

Dibromtriflor propan (tüm izomerleri),  

Bromtetraflor propan (tüm izomerleri),  

Flortribrom propan (tüm izomerleri), 

Diflordibrom propan (tüm izomerleri),  

Bromtriflor propan (tüm izomerleri),  

Flordibrom propan (tüm izomerleri),  

Bromdiflor propan (tüm izomerleri), 

Florbrom propan (tüm izomerleri)) 

3808.92.20.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler 

3808.92.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler 

3808.93.27.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler 

3808.93.30.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler 

3808.93.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler 

3808.94.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler 

3808.99.10.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler 

3808.99.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler 
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Ek-2 

G.T.İ.P. Malın Tanımı 

2903.71.00.00.00 Klorodiflorometan 

2903.72.00.00.00 Diklorotrifloroetanlar 

2903.75.00.00.00 Dikloropentafloropropanlar 

2903.78.00.00.00 Diğer perhalojenlenmiş türevler 

2903.79.30.00.11 Flordiklormetan 

2903.79.30.00.13 Klorflormetan 

2903.79.30.00.14 Flortetrakloretan (tüm izomerleri) 

2903.79.30.00.15 Diflortrikloretan (tüm izomerleri) 

2903.79.30.00.17 Klortetrafloretan (tüm izomerleri) 

2903.79.30.00.18 Flortrikloretan (tüm izomerleri) 

2903.79.30.00.21 Diklordifloretan (tüm izomerleri) 

2903.79.30.00.22 Klortrifloretan (tüm izomerleri) 

2903.79.30.00.25 Klorfloretan (tüm izomerleri) 

2903,79.30.00.26 Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri) 

2903.79.30.00.27 Diflorpentaklorpropan (tüm izomerleri) 

2903.79.30.00.28 Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri) 

2903.79.30.00.31 Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri) 

2903.79.30.00.33 Klorhekzaflorpropan (tüm izomerleri) 

2903.79.30.00.34 Florpentaklorpropan (tüm izomerleri) 

2903.79.30.00.35 Diflortetraklorpropan (tüm izomerleri) 

2903.79.30.00.36 Triklortriflorpropan (tüm izomerleri) 

2903.79.30.00.37 Diklortetraflorpropan (tüm izomerleri) 

2903.79.30.00.38 Klorpentaflorpropan (tüm izomerleri) 

2903.79.30.00.41 Flortetraklorpropan (tüm izomerleri) 

2903.79.30,00.42 Diflortriklorpropan (tüm izomerleri) 

2903.79.30.00.43 Diklortriflorpropan (tüm izomerleri) 

2903.79.30.00.44 Klortetraflorpropan (tüm izomerleri) 

2903.79.30.00.45 Flortriklorpropan (tüm izomerleri) 
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2903.79.30.00.46 Diflordiklorpropan (tüm izomerleri) 

2903.79.30.00.47 Klortriflorpropan (tüm izomerleri) 

2903.79.30.00.48 Flordiklorpropan (tüm izomerleri) 

2903.79.30.00.51 Klordiflorpropan (tüm izomerleri) 

2903.79.30.00.52 Klorflorpropan (tüm izomerleri) 

2903.79.30.00.59 Diğerleri 

2903.79.80.00.00 Diğerleri 

 

Ek-3/A 

G.T.İ.P. Malın Tanımı 

3305.30.00.00.00 Saç spreyleri  

3307.10.00.90.11 Yalnız traş jelleri 

3307.10.00.90.19 Yalnız traş köpükleri  

3307.20.00.00.00 Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici 
deodorantlar 

3307.49.00.00.00 Yalnız sprey şeklinde olanlar 

34.05 Yalnız sprey boya ve cilalar 

38.08 Yalnız aerosoller (sprey şeklinde olanlar) 

3910.00 Yalnız silikon aerosoller (sprey şeklinde olanlar) 

8424.10 Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun 
olmasın) 

 

Ek-3/B 

84.15 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı 
değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı 
olarak ayarlanamadığı cihazlar dâhil) (87.01-87.05 
pozisyonlarındaki motorlu araçlara monte edilmiş 
olsun olmasın) (8415.90 hariç) 

84.18 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve 
dondurucu cihazlar(elektrikli olsun olmasın); ısı 
pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) 
(8418.91.00.00.00; 8418.99 hariç) 

 

Ek-A 
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OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL 
PROTOKOLÜ PEKİN DEĞİŞİKLİKLERİNE TARAF ÜLKELER LİSTESİ 

 

AFGANİSTAN HOLLANDA NİKARAGUA 
ALMANYA HONDURAS NİUE 
AMERİKA BİRLEŞİK 
DEVLETLERİ 

İNGİLTERE NORVEÇ 

ANDORRA IRAK ORTA AFRİKA 
CUMHURİYETİ 

ANGOLA İRLANDA ÖZBEKİSTAN 
ANTİGUA VE 
BARBUDA 

İSPANYA PAKİSTAN 

ARJANTİN İSRAİL PALAU 
ARNAVUTLUK İSVEÇ PANAMA 
AVRUPA BİRLİĞİ İSVİÇRE PARAGUAY 
AVUSTRALYA İTALYA PERU 
AVUSTURYA İZLANDA POLONYA 
AZERBAYCAN JAMAİKA PORTEKİZ 
BAHAMALAR JAPONYA ROMANYA 
BANGLADEŞ KAMBOÇYA RUANDA 
BARBADOS KAMERUN RUSYA FEDERASYONU 
BEYAZ RUSYA KANADA SAİNT LUCİA 
BELÇİKA KARADAĞ SAMOA 
BELİZE KATAR SAN MARİNO 
BENİN KIRGIZİSTAN SAO TOME AND 

PRINCIPE 
BHUTAN KİRİBATİ SENEGAL 
BİRLEŞİK ARAP 
EMİRLİKLERİ 

KOLOMBİYA SEYŞEL ADALARI VE 
BAĞLANTILARI 

BOSNA-HERSEK KOMORO ADALARI SİERRA LEONE 
BREZİLYA KONGO SİNGAPUR 
BRUNEİ KONGO DEMOKRATİK 

CUM. 
SIRBİSTAN 

BULGARİSTAN GÜNEY KORE 
CUMHURİYETİ 

SLOVAKYA 

BURKİNA FASO KUZEY KORE 
DEMOKRATİK  
HALK CUM. 

SLOVENYA 

BURUNDİ KOSTA RİKA SOMALİ 
CAPE VERDE KUVEYT SOLOMON ADALARI 
CEZAYİR KÜBA SRİ LANKA 
COOK ADALARI LAOS (HALK CUM.) ST. KİTTS VE NEVİS 

ÇEK CUMHURİYETİ LESOTHO ST VİNCENT VE 
GRENADİNLER 

ÇİN HALK 
CUMHURİYETİ 

LETONYA SUDAN 

DANİMARKA LİBERYA SURİNAM 
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DOMİNİKA LİHTENŞTAYN SURİYE 

DOMİNİK 
CUMHURİYETİ 

LİTVANYA SVAZİLAND 

EKVATOR GİNESİ LÜBNAN ŞİLİ 

EL SAVADOR LÜKSEMBURG TACİKİSTAN 
ENDONEZYA MACARİSTAN TANZANYA BİRLEŞİK 

CUM. 
ERİTRE MADAGASKAR TAYLAND 
ESTONYA MAKEDONYA (ESKİ 

YUGOSLAVYA CUM) 
TİMOR-LESTE 

ETİYOPYA MALDİV ADALARI TOGO 

FAS MALEZYA TONGA 

FİJİ MALAVİ TRİNİDAD VE TOBAGO 

FİLDİŞİ SAHİLİ MALİ TUNUS 
FİLİPİNLER MALTA TUVALU 

FİNLANDİYA MARSHALL ADALARI TÜRKMENİSTAN 

FRANSA MAURİTİUS UGANDA 

GABON MEKSİKA UKRAYNA 
GAMBİYA MISIR UMMAN 

GANA MİKRONEZYA  URUGUAY 

GRENADA MOĞOLİSTAN ÜRDÜN 

GUATEMALA MOLDOVA VANUATU 
GİNE MONAKO VATİKAN 

GİNE-BİSSAU MOZAMBİK VENEZUELLA 

GUYANA MYANMAR VİETNAM 

GÜNEY AFRİKA 
CUMHURİYETİ 

NAMİBYA YEMEN 

GÜNEY SUDAN NAURU YENİ ZELANDA 

GÜRCİSTAN NEPAL YUNANİSTAN 
HİNDİSTAN NİJER ZAMBİA 

HIRVATİSTAN NİJERYA ZİMBABWE 

İRAN BOTSVANA ÇAD 
CİBUTİ EKVATOR BAHREYN 

BOLİVYA PAPUA YENİ GİNE  
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NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN YABANİ HAYVAN VE 

BİTKİ TÜRLERİNİN DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 

(DIŞ TİCARET: 2011/1) 

 

 

Resmi Gazete Tarihi: 27.02.2011 

Resmi Gazete Sayısı: 27859 

 

 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 27/9/1994 tarihli ve 4041 sayılı Kanun ile onaylanması 
uygun bulunan ve 27/4/1996 tarihli ve 96/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
onaylanan “Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası 
Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)” ile 27/12/2001 tarihli ve 24623 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan “Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki 
Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair 
Yönetmelik” hükümleri uyarınca, Ek I-A, I-B; Ek II-A, II-B ve Ek III-A, III-B sayılı 
listelerde gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen hayvan ve bitki 
türlerinin sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla dış ticaretinin kontrol 
altına alınmasına ilişkin usul ve esasları kapsar. 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ’de geçen, “Örnek” ibaresi, “Tebliğ eki listelerde yer 
alan canlı veya ölü hayvan veya bitki türünü, bunların kolayca tanınabilir herhangi 
bir parçasını ya da türevini” ifade eder.  

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki hayvan ve bitki türlerinin ithalatında, 
ihracatında ve yeniden ihracatında; 

a) Ek I-A, Ek II-A ve Ek III-A sayılı listelerde yer alan bir türe ait örnek için Tarım 
ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Bitkisel Üretim 
Genel Müdürlüğünden, 

b) Ek I-B, Ek II-B ve Ek III-B sayılı listelerde yer alan bir türe ait örnek için Tarım 
ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Orman 
Genel Müdürlüğünden, 

CITES Belgesi alınır. (Değişik fıkra: RG-30.07.2020-31201) 

(2) CITES Belgesi gümrük beyannamelerinin tescili aşamasında gümrük 
idarelerince aranır ve bu belge gümrük beyannamesine eklenir. 

(3) İthalata ilişkin düzenlenen CITES Belgesinin geçerlilik süresi 12 ay, ihracata 
ve yeniden ihracata ilişkin düzenlenen CITES Belgesinin geçerlilik süresi 6 aydır. 
Bu süreler uzatılamaz. Düzenlendiği tarihten itibaren bu süreler içerisinde 
kullanılamayan CITES Belgesi, belge sahibince ilgili Bakanlığa teslim edilir. 
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MADDE 4 – (1) 30/1/2009 tarihli ve 27126 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin 
Tebliğ (Dış Ticaret: 2009/1) yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. (Değişik: RG-
30.07.2020-31201) 

 

 

EK I, II ve III 

Taraflar Konferansı tarafından kabul edilmiş olup 14 Ekim 2010 tarihinden 
itibaren geçerlidir. 

AÇIKLAMALAR 

1. Bu eklere dahil edilen türler:  

a) Türlerin adıyla; ya da 

b) Daha yüksek bir taksona veya bunun belirlenmiş bölümüne dahil edilen tüm 
türler olarak belirtilmektedir.  

2. “spp.” kısaltması, daha yüksek bir taksonun tüm türlerini belirtmek için 
kullanılmaktadır.  

3. Türlerden daha yüksek taksalara yapılan diğer atıflar sadece bilgi verme ya 
da sınıflandırma amacı içindir. Familyaların bilimsel isimlerinden sonra yer alan 
yaygın isimler yalnızca atıf içindir. Bu isimler eklerde yer alan ilgili familya içindeki 
türleri göstermeyi amaçlamaktadır. Pek çok durumda bunlar familya içindeki tüm 
türler değildir.  

4. Aşağıdaki kısaltmalar tür seviyesinin altındaki bitki taksaları için 
kullanılmaktadır: 

a) “ssp.” alt türleri belirtmek için kullanılmaktadır; ve 

b) “var (s).” varyeteyi(leri) belirtmek için kullanılmaktadır.   

5. Ek I’de yer alan FLORA’nın hiçbir türünün veya daha yüksek taksa 
hibridlerinin Sözleşmenin III üncü Maddesi hükümlerine göre işlem 
görmeyeceğine dair açıklama yapılmış olup, bu, bu tür veya taksaların biri veya 
birçoğundan üretilip suni olarak çoğaltılmış hibridlerinin suni çoğaltım 
sertifikasıyla ticareti yapılabilir anlamına gelir ve bu hibridlerin tohumları, 
polenleri (polinya dahil), kesme çiçekleri, fideleri veya in vitro, katı veya sıvı 
ortamda elde edilmiş doku kültürleri ile bu hibridlerin steril kaplarda taşınanları 
Sözleşmenin hükümlerine tabii değildir. 

6. Ek III Listesinde türlerin karşısında yer alan parantez içindeki ülkelerin 
isimleri, bu Ek Listeye dahil olması için bu türleri öneren taraf ülkelerin isimleridir. 

7. Bir tür eklerden herhangi birinde yer aldığı zaman, belirtilen veya anılan özel 
bir parçası veya türevi hariç olmak üzere tüm parçaları ve türevleri aynı zamanda 
aynı eke dahildir. Ek II veya III’e dahil olan bir tür veya daha yüksek bir taksonun 
adının karşısında bir numara ile birlikte konan (#) işareti, Sözleşmenin I. maddesi, 
b paragrafı ve (iii) alt paragrafı gereğince; Sözleşmenin hükümlerine göre bitkinin 
parçaları ve türevlerinin “örnek” olarak belirlenmesini göstermektedir.  

#1 Aşağıda belirtilenler hariç, bütün bölümleri ve türevleri gösterir: 
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a) Tohumlar, sporlar ve polen (polinya dahil);  

b) In vitro, katı veya sıvı ortamlarda elde edilmiş, steril kaplarda taşınan fide ve 
doku kültürleri;  

c) Suni olarak üretilen bitkilerden kesilen çiçekler; 

d) Suni olarak üretilmiş Vanilla cinsi bitkilerin meyve, parça ve türevleri. 

#2 Aşağıda belirtilenler hariç, bütün bölümleri ve türevleri gösterir: 

a) Tohumlar ve polen;  

b) Paketlenmiş ve perakende ticarete hazır nihai ürünler;  

#3 Bütün ve dilimlenmiş kökler ile kök parçalarını gösterir. 

#4 Aşağıda belirtilenler hariç, bütün bölümleri ve türevleri gösterir: 

a) Tohumlar (Orchidaceae familyasının tohum zarfları dahil), sporlar ve polenler 
(polinya dahil). Bu istisna, Meksika’dan ihraç edilen Cactaceae spp. türlerinin 
tohumları ve Madagaskar’dan ihraç edilen Beccariophoenix madagascariensis ve 
Neodypsis decaryi tohumları için uygulanmaz.  

b) In vitro, katı veya sıvı ortamlarda elde edilmiş, steril kaplarda taşınan fide ve 
doku kültürleri; 

c) Suni olarak üretilen bitkilerden kesilen çiçekler; 

d) Cactaceae familyası ve Vanilla (Orchidaceae) cinsinden doğal veya suni 
olarak üretilen bitkilerin meyveleri, parça ve türevleri;   

e) Opuntia cinsi Opuntia altcinsi ve Selenicereus (Cactaceae) cinsinin doğal veya 
suni olarak üretilen bitkilerinin gövde, çiçek, parça ve türevleri; 

f) Paketlenmiş ve perakende ticarete hazır Euphorbia antisyphilitica nihai 
ürünleri.  

#5 Tomruklar, kereste ve ağaç kaplama levhalarını gösterir. 

#6 Tomruklar,  kereste, ağaç kaplama levhaları ve kontrplakları gösterir.       

#7 Tomruklar, yongalar, toz ve işlenmemiş kırık materyali gösterir. 

#8 Toprakaltı parçaları (ör: kökler ve rizomlar): tüm, parça ve toz hali. 

#9 “BW/NA/ZA xxxxxx anlaşma nosu altındaki Botswana, Namibya ve Güney 
Afrika CITES Yönetim Otoriteleri ile işbirliği içerisinde üretim ve kontrollü hasat 
yoluyla elde edilmiş Hoodia spp. materyalinden üretilmiştir” şeklinde etiket 
taşıyanlar hariç, bütün bölümleri ve türevleri gösterir. 

#10 Tomruklar, kereste, ahşap kaplama levhaları, yaylı müzik aletleri için gövde 
üretiminde kullanılan tamamlanmamış ağaç eşyalar dahil.  

#11 Tomruklar, kereste, ağaç kaplama levhaları, kontrplaklar, toz ve işlenmemiş 
kırık materyal.   

#12 Tomruklar, kereste, ağaç kaplama levhaları, kontrplaklar ve kokulu yağ 
(paketlenmiş, üretimi tamamlanmış ve perakende ticarete hazır olanlar hariç). 

#13 Çekirdek - tohum içi (aynı zamanda endosperm, meyve özü veya kopra 
olarak bilinen) veya onun herhangi bir türevi  

    

DİPNOTLAR 

1) Arjantin Popülasyonu (Ek-II’ de listelenen): 
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Canlı vicuñas popülasyonlarından kırkılan yünlerin, kumaşların ve  türetilerek 
üretilen ürünlerin ve diğer el sanatı eserlerin uluslararası ticaretine izin veren özel 
amaçlar için.  

Kumaşın ters tarafında “Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña” 
Sözleşmesini imzalayan ve türün yayılış ülkeleri tarafından kabul edilen logo ile 
kumaşın kenarlarında “VICUÑA-ARGENTINA” kelimeleri bulunmak zorundadır. 
Diğer ürünlerde logoyu ve “VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA”ibaresini içeren 
bir etiket bulunmak zorundadır. Diğer tüm örnekler Ek-I’ de yer alan türlerin 
örnekleri olarak addedilecek ve bunların ticareti ona göre düzenlenecektir 

2) Şili Popülasyonu (Ek-II’ de listelenen): 

Canlı vicuñas populasyonlarından kırkılan yünlerin, lüks el sanatları ve örgü 
eşyalarını kapsayan bu yünlerden yapılan kumaş ve maddelerin uluslararası 
ticaretine izin veren özel amaçlar için. 

Kumaşın ters tarafında “Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña” 
Sözleşmesini imzalayan türün yayılış ülkeleri tarafından kabul edilen logo ile 
kumaşın kenarlarında “VICUÑA-CHILE” kelimeleri bulunmak zorundadır. Diğer 
ürünlerde logoyu ve “VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA” ibaresini içeren bir etiket 
bulunmak zorundadır. 

Diğer tüm örnekler Ek-I’ de yer alan türlerin örnekleri olarak addedilecek ve 
bunların ticareti ona göre düzenlenecektir. 

3) Peru Popülasyonu (Ek-II’ de listelenen): 

Canlı vicuñas populasyonlarından kırkılan yünlerin ve Taraflar Konferansı 9. 
Toplantısı (Kasım 1994) sırasında hala mevcut olan 3249 kg’ lık yün stoklarının, 
lüks el sanatları ve örgü eşyalarını kapsayan bu yünlerden yapılan kumaş ve 
maddelerin uluslararası ticaretine izin veren özel amaçlar için. Kumaşın ters 
tarafında “Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña” Sözleşmesini 
imzalayan türün yayılış ülkeleri tarafından kabul edilen logo ile kumaşın 
kenarlarında “VICUÑA-PERU” kelimeleri bulunmak zorundadır. Diğer ürünlerde 
logoyu ve “VICUÑA-PERU-ARTESANÍA” ibaresini içeren bir etiket bulunmak 
zorundadır. 

Diğer tüm örnekler Ek-I’ de yer alan türlerin örnekleri olarak addedilecek ve 
bunların ticareti ona göre düzenlenecektir. 

4) Bolivya Popülasyonu (Ek-II’ de listelenen): 

Canlı vicuñas populasyonlarından kırkılan yünlerin, lüks el sanatları ve örgü 
eşyalarını kapsayan bu yünlerden yapılan kumaş ve maddelerin uluslararası 
ticaretine izin veren özel amaçlar için. 

Kumaşın ters tarafında “Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña” 
Sözleşmesini imzalayan türün yayılış ülkeleri tarafından kabul edilen logo ile 
kumaşın kenarlarında “VICUÑA-BOLIVIA” kelimeleri bulunmak zorundadır. 
Diğer ürünlerde logoyu ve “VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA” ibaresini içeren bir 
etiket bulunmak zorundadır.  

Diğer tüm örnekler Ek-I’ de yer alan türlerin örnekleri olarak addedilecek ve 
bunların ticareti ona göre düzenlenecektir. 

5) Botsvana, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabwe Popülasyonları (Ek-II’ de 
listelenen): 
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Şu hususlara izin veren özel amaçlar için: 

a)Ticari olmayan amaçlar için av trofelerinin ticareti;  

b)canlı hayvanların uygun ve kabul edilebilir varış noktalarına ticareti, Bostvana 
ve Zimbabwe için Resolution (Karar 11.20) tanımlandığı gibi ve Namibya ve Güney 
Afrika için in-situ koruma programları için 

c) postların ticareti;  

d) tüylerin (saçların) ticareti 

e) Botsvana, Namibya ve Güney Afrika için ticari ya da ticari olmayan amaçlar 
için deri eşyaların ticareti ve Zimbabwe için ticari olmayan amaçlı için deri eşyaların 
ticareti;  

f) Namibya için, ticari amaç güdülmeyen mücevher haline getirilmiş bireysel 
olarak işaretlenmiş ve sertifikalandırılmış örneklerin ticareti ve Zimbabwe için 
ticari olmayan amaçlı fildişi oymacılığı parçalarının ticareti; 

g) Aşağıda sayılan hususlar için Bostvana, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabwe 
için, bütün ve parçaları için kayıtlı ham fildişi ticareti 

i) sadece sahibi hükümet olarak tescillenmiş stoklar, devlet orijinli olanlar 
(elkoyulmuş fildişi ve menşei bilinmeyen fildişi hariç)  

ii) sadece Sekreterya tarafından tasdik edilmiş ticaret ortaklarına, Daimi 
Komite’de yapılan görüşmelerde, ithal edilmiş fildişinin yeniden ihraç edilmemesini 
ve yerli üretim ve ticaretin Konferans Kararı 10.10 (Rev. CoP14)’ün tüm gereklerine 
uygun olarak yapılmasını sağlamak için yeterli ulusal mevzuata ve yerli ticaret 
kontrollerine sahip olmak; 

iii) Sekreterya tarafından muhtemel ithalatçı ülkenin tasdikinden önce 
olmayacak ve kayıtlı hükümetin kendi stokları, 

iv) 12. Taraflar Konferansındaki ortak görüşle kayıtlı hükümetlerin kendi fildişi 
stoklarının uygun koşullarda yapılan ham fildişi ticareti en fazla 20.000 kg 
(Botswana), 10.000 kg (Namibya) ve 30.000 kg (Güney Afrika) dır.  

v) 12. Taraflar Konferansındaki ortak görüşle miktarı belirlenen, 31.01.2007 
tarihinde kayıtlı olan ve Sekreterya tarafından doğrulanan Bostvana, Namibya, 
Güney Afrika ve Zimbabwe’nin devlet orijinli fildişinin ticareti ve dağıtımında 
yukarıdaki paragraf g ve iv) ile Sekreteryanın sıkı kontrolü altında her varış 
noktasında tek ticari işlemde fildişinin ticareti ve dağıtımı yapılabilinir.   

vi) ticaretin geliri yalnız fil bölgelerinde ya da bu bölgelere yakın bölgelerde 
fillerin korunması, toplumun korunması ve geliştirilmesi programları için kullanılır;                       

vii) yukarıdaki Paragraf g) ve v) de belirtilmiş olan ilave miktarlar sadece 
yukarıda ki koşulların karşılandığının Daimi Komitede kabulünden sonra ticareti 
yapılacaktır. 

h) Ek II Listesindeki populasyonlardan fildişi ticaretine izin verilmesi için 
bundan başka öneriler 14. Taraflar Konferansından sonraki peryot için 14. Taraflar 
Konferansına sunulacak ve paragraf g) i), g) ii), g) iii), g) vi) ve g) vii) koşullara göre 
yer alan fildişi tek satış tarihinden itibaren 9 yıl sonlanacaktır. Buna ilaveten böyle 
başka öneriler Karar (Decisions)  14.77 ve 14.78 (Rev. CoP15)’e göre muamele 
görecektir.    

Sekreteryanın talebi üzerine Daimi Komite ihracatçı ve ithalatçı ülkeler 
tarafından kurallara uyulmaması durumunda veya ticaretin diğer fil populasyonları 
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üzerine kanıtlanmış zararlı etkilerinin olması durumunda bu ticaretin kısmen veya 
tamamen durdurulmasına karar verebilir. Diğer tüm örnekler Ek I de yer alan 
türlerin örnekleri olarak addedilecek ve bunların ticareti ona göre düzenlenecektir. 

6) Aşağıdaki hibritlerin ve/veya kültürlerin suni olarak üretilmiş örnekleri 
Sözleşme hükümlerine tabii değildir: 

Hatiora  X graeseri 

Schlumbergera X buckleyi 

Schlumbergera russelliana X Schlumbergera truncata 

Schlumbergera orssichiana X Schlumbergera truncata 

Schlumbergera opuntioides X Schlumbergera truncata 

Schlumbergera truncata (kültürleri) 

Cactaceae spp. renk mutantları, aşağıda belirtilmiş olan aşılama stoklarıyla 
aşılanmış olanlar: Harrisia “Jusbertii”, Hylocereus trigonus veya Hylocereus 
undatus 

Opuntia microdasys (kültürleri) 

7) Aşağıda yer alan a ve b şıklarında belirtilen koşullar sağlandığında 
Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis ve Vanda cinslerinin suni olarak üretilmiş 
hibritleri Sözleşme hükümlerine tabii değildir. 

a) Türlerin suni olarak üretilmiş olduğu belirgin şekilde farkedilmeli ve doğadan 
toplanmış olduğunu gösteren herhangi bir belirti olmamalı. Ör: Yüzeysel zarar, 
toplamadan kaynaklanan yoğun su kaybı, düzensiz büyüme ve aynı takson ve 
nakliye içinde çok çeşitli ölçü ve şekil, yapraklarda alg ve diğer epifil 
organizmaların görülmesi, böcek ve diğer zararlılar tarafından zarar görmesi, 

b) i) Çiçeksiz durumda nakliye edildiğinde, örnekler (karton kutu, sandık veya 
CC konteynırların her bir rafı) aynı hibride ait 20 ya da daha fazla bitkiyi içeren 
bağımsız konteynırlarda ticareti yapılmalıdır; her bağımsız konteynırdaki bitkiler 
sağlık ve yeknesaklık açısından yüksek derecede nitelik sergilemelidir ve nakliye 
her hibridin bitki sayısını net olarak gösteren fatura gibi dokümanlarla yapılmalıdır 
veya,  

ii) Çiçekli durumda nakliye edildiğinde her örnek için en az bir tam açmış çiçek 
bulunmalı, her nakliye için minimum bir tür sayısı gerekmemektedir ancak 
örnekler perakende satış için profesyonel olarak işlenmelidir. Ör: Basılmış 
etiketlerle etiketlenmeli veya son işleme ülkesi veya hibridin ismini belirten 
basılmış paketlerle paketlenmeli, bu net olarak görünür olmalı, kolay tanımlamaya 
izin verilmelidir.  

Bu istisnai duruma uymayan bitkiler uygun CITES dokümanlarına sahip 
olmalıdır.  

8) Suni olarak üretilen Cyclamen persicum kültürlerinin örnekleri Sözleşme 
hükümlerine tabii değildir. Bununla birlikte bu istisna dinlenme halindeki küçük 
yumru köklerin örneklerinin ticareti için uygulanamaz.      

9) Canlı, saksıda veya diğer küçük konteynırlardaki Taxus cuspidata türlerinin 
suni olarak üretilmiş hibrid ve kültürleri “suni olarak üretilmiş yazısı” ve takson 
veya taksonomi adını belirten bir doküman veya etiketle gönderilen sevkiyatlar 
Sözleşme hükümlerine tabii değildir.  
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TÜRKİYE'DE İKAMET ETMEYENLERE ÖZEL FATURA İLE 

YAPILAN SATIŞLAR HAKKINDA TEBLİĞ (İhracat 2003-3) 

 

Resmi Gazete Tarihi: 30.04.2003 

Resmi Gazete Sayısı:25094 

 

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yer alan Türkiye’de İkamet 
Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti) ile Yolcu Beraberi 
Eşya (Türkiye’de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar) 
kapsamında fatura düzenlenmek suretiyle yapılacak satışlar; fatura kapsamı 
eşyanın yurt dışı edildiğinin tespiti amacıyla faturanın ilgili gümrük idaresinde 
onaylatılması kaydıyla, 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
İhracat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine istinaden 
ihracat olarak kabul edilir. (Değişik: RG-13.01.2018-30300 İhracat 2017/9 Tebliğ) 

MADDE 2 – (Değişik: RG-13.01.2018-30300 İhracat 2017/9 Tebliğ) Bu Tebliğin 
1 inci maddesinde belirtilen faturalar, ilgili gümrük idaresine ibrazından önce veya 
gümrük idaresine onaylatılmasını müteakip İhracatçı Birlikleri Genel 
Sekreterliklerine de onaylatılması halinde, Belgesiz İhracat Kredisi, Dâhilde İşleme 
İzni, Dâhilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi ile ilgili 
işlemlerde gümrük beyannamesi yerine kabul edilir. 

Fatura muhteviyatı ihracat, faturayı düzenleyen firmaya ait ihracat taahhütlerine 
sayılacağı gibi, fatura üzerinde unvanı kayıtlı olması halinde, imalatçı firmaya ait 
ihracat taahhütlerine de sayılır. 

Ancak, deri ve deri mamulleri dışındaki tekstil ve konfeksiyon ürünleri satışına 
ilişkin faturalar, Dahilde İşleme İzni ile Dahilde İşleme İzin Belgesi ihracat 
taahhüdüne sayılmaz. 

MADDE 3- 11/3/1997 tarihli ve 22930 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat 
97/5 sayılı Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar 
Hakkında Tebliğ, değişiklikleri ile birlikte ve 19/1/2001 tarihli ve 24292 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan İhracat 2001/1 sayılı Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel 
Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. 

Döviz alım belgesine ilişkin geçici uygulama (Ek: RG-13.01.2018-30300 İhracat 
2017/9 Tebliği) 

GEÇİCİ MADDE 1 – Bu maddenin yayımı tarihinden önce düzenlenmiş faturalar 
bakımından, bu Tebliğin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte değiştirilen 1 inci 
maddesi hükümleri uygulanır. 

MADDE 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. (Değişik: RG-
13.01.2018-30300 İhracat 2017/9 Tebliğ) 
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YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK 

HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE 

İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ (SERBEST BÖLGELER: 2013/1) 

 

 

Resmi Gazete Tarihi:10.04.2013 

Resmi Gazete Sayısı:28614 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik 
hizmetleri kapsamında yapılacak geçici ihracat ile kesin ithalat işlemlerine ilişkin 
usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yurt dışında inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, 
proje, müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi işlerle faaliyet gösteren şirketleri 
kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararıyla yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararı ile 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 
sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına 
dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen, 

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını, 

b) Elektronik Başvuru Sistemi: Bakanlık yurt dışı teşkilatının bulunduğu/yetki 
sahibi olduğu ülkelerde, bu Tebliğ kapsamında yapılan başvuru ve izin işlemlerinin 
elektronik ortamda yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan, Bakanlık resmi internet 
sayfasında (www.ydmh.gov.tr) yer alan Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik 
Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliğ 
Elektronik Başvuru Sistemi adındaki web tabanlı uygulamayı, 

ç) Firma: Türk vatandaşlarınca Türkiye’de veya yurt dışında müteahhitlik ve 
teknik müşavirlik iş kollarında kurulan ticaret ve şahıs şirketlerini, 
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d) Genel Müdürlük: Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel 
Müdürlüğünü, 

e) İş Alındı Belgesi: Bakanlık yurt dışı teşkilatınca Elektronik Başvuru Sistemi 
uygulaması üzerinden onaylanan veya söz konusu teşkilatın bulunmadığı/yetki 
sahibi olmadığı ülkelerde başkonsolosluklarca/büyükelçilik konsolosluk 
şubelerince EK-1’de yer alan örneğe uygun olarak düzenlenen belgeyi, 

f) İş Uzatma Belgesi: Bakanlık yurt dışı teşkilatının bulunmadığı/yetki sahibi 
olmadığı yerlerde başkonsolosluklarca/büyükelçilik konsolosluk şubelerince EK-
2’de yer alan örneğe uygun olarak düzenlenen belgeyi, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Bakanlık Yurt Dışı Teşkilatının Bulunduğu/Yetki Sahibi Olduğu Ülkelerden 

Yapılacak Başvurular 

 

İş alındı belgesi onayı 

MADDE 5 – (1) Bakanlık yurt dışı teşkilatının bulunduğu/yetki sahibi olduğu 
ülkelerde, firmaların, yurt dışında müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmet 
alanlarında üstlendikleri işlere ilişkin İş Alındı Belgesi onay işlemleri; Elektronik 
Başvuru Sistemi uygulaması üzerinden gerçekleştirilir. 

(2) Üstlenilen işe ilişkin geriye dönük olarak en fazla bir takvim yılı içerisinde 
işveren ile firma arasında imza altına alınmış müteahhitlik ve/veya teknik 
müşavirlik hizmet sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli örneğinin onay için 
Bakanlık yurt dışı teşkilatına sunulması gerekir. 

(3) Elektronik Başvuru Sistemi üzerinde doldurulan ve kayda alınan İş Alındı 
Belgesinin Bakanlık yurt dışı teşkilatınca elektronik ortamda onaylanması gerekir. 
Talep halinde söz konusu belgenin basılı nüshasının Bakanlık yurt dışı teşkilatına 
onaylatılması mümkündür. 

(4) İş Alındı Belgesinde işin süresi, hizmet sözleşmesinde belirtilen süre dikkate 
alınarak hesaplanır. 

(5) Bakanlık, yapım süreci başlamış veya tamamlanmış müteahhitlik işlerinin 
başladığını veya tamamlandığını tespit etmek amacıyla mahallinde denetim 
yapabilir. 

(6) Firmalar, Bakanlık tarafından talep edilen ilave tüm bilgi ve belgeleri 
sunmakla yükümlüdürler. 

İş alındı belgesi süre uzatımı 

MADDE 6 – (1) Bakanlık yurt dışı teşkilatının bulunduğu/yetki sahibi olduğu 
ülkelerde, hizmet sözleşmesinde belirtilen süre dâhilinde, firma tarafından verilen 
taahhütlerin geçerli sebeplerle ve/veya işverenin yazılı onayı ile durdurulması 
ve/veya sözleşme süresinin uzatılması hallerinde Bakanlık yurt dışı teşkilatı 
tarafından İş Alındı Belgesi üzerinde süre uzatımı yapılabilir. 

(2) Süre uzatımı başvuruları, Elektronik Başvuru Sistemi uygulaması üzerinden 
gerçekleştirilir. 

Geçici ihracat başvuruları 
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MADDE 7 – (1) Bakanlık yurt dışı teşkilatının bulunduğu veya yetki sahibi 
olduğu ülkelerde üstlenilen bu Tebliğ kapsamı işlerle ilgili her türlü makine, 
teçhizat veya ekipmanın geçici ihracatına ilişkin başvurular ile üstlenilen projede 
kullanılacak inşaat malzemeleri veya işçilerin ihtiyacı olan barınma ve tüketim 
maddelerinin geçici ihracatına ilişkin başvurular; Elektronik Başvuru Sistemi 
üzerinden Genel Müdürlüğe yapılır. 

(2) Başvuru öncesinde, Elektronik Başvuru Sistemi uygulaması üzerinden 
doldurulan İş Alındı Belgesinin Bakanlık yurt dışı teşkilatınca elektronik ortamda 
onaylanmış olması gerekir. 

(3) Elektronik Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilen başvuru esnasında; 

a) Yurt dışında alınan işe ait sözleşmenin bir örneği, 

b) Firmanın ana sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı, varsa 
sözleşme değişiklik metinlerinin noter veya ticaret memurluğu tarafından tasdikli 
örnekleri, 

c) Ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi ile imza sirkülerinin aslı veya noter 
tasdikli örneği, 

ç) Firmanın bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden alınacak, onaylı Mükellefiyet 
Durum Belgesi, 

elektronik ortamda sisteme yüklenir. 

(4) Bu belgelerin asılları ile Elektronik Başvuru Sistemi uygulaması üzerinden 
çıktısı alınacak Ek-3’te yer alan formdan iki adet basılı nüsha, bir dilekçeye 
eklenerek başvuru tarihini takip eden en geç üç iş günü içinde bir dilekçe ekinde 
Genel Müdürlüğe sunulur. 

(5) Üçüncü fıkrada sayılan belgelerde başvuru tarihi sonrasında herhangi bir 
değişiklik olması durumunda firma, bu değişiklikleri ilgili belgelerle birlikte, en geç 
bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe bildirir. 

(6) Nihai kullanım amacıyla kesin ihracı yapılacak mallar ile ilgili olarak İhracat 
Rejimi hükümleri saklıdır. 

Geçici ihracatta ek süre talepleri 

MADDE 8 – (1) Yurt dışında iş yapan firmaların, üstlendikleri işlerde kullanmak 
üzere geçici olarak ihraç ettikleri makine, teçhizat ve ekipmanın yurt dışında kalış 
süresi Genel Müdürlükçe belirlenir. Bakanlık yurt dışı teşkilatının bulunduğu/yetki 
sahibi olduğu ülkelerde iş yapan firmaların üstlendikleri işlerde kullanmak üzere 
geçici olarak ihraç ettikleri makine, teçhizat ve ekipmanın yurt dışında kalış süresi, 
firmaya verilen geçici ihraç izin süresinin bitiminden önce başvurulması kaydıyla 
Genel Müdürlük tarafından uzatılabilir. 

(2) Geçici ihracatta ek süre talebine yönelik başvurular; Elektronik Başvuru 
Sistemi uygulaması üzerinden gerçekleştirilir. 

Geçici ihracatta aktarma işlemleri 

MADDE 9 – (1) Bakanlık yurt dışı teşkilatının bulunduğu/yetki sahibi olduğu 
ülkelere geçici olarak ihraç edilen makine, teçhizat ve ekipmanın yurda geri 
getirilmeksizin aynı ya da farklı bir ülkede üstlenilen başka bir projede kullanılması 
amacıyla aktarma başvurusu yapılması öncesinde, aktarma yapılacak projenin 
Elektronik Başvuru Sistemi üzerinde doldurulan İş Alındı Belgesinin Bakanlık yurt 
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dışı teşkilatınca elektronik ortamda onaylanması gerekir. Başvurular bir önceki izin 
süresinden bağımsız olarak Genel Müdürlük tarafından değerlendirilir. 

(2) Bakanlık yurt dışı teşkilatının bulunduğu/yetki sahibi olduğu yerlerden 
yapılacak aktarma başvuruları Elektronik Başvuru Sistemi uygulaması üzerinden 
gerçekleştirilir. 

Geçici ihracatta satış işlemleri 

MADDE 10 – (1) Bakanlık yurt dışı teşkilatının bulunduğu/yetki sahibi olduğu 
ülkelerde üstlenilen işlerde kullanılmak üzere geçici olarak ihraç edilen makine, 
teçhizat ve ekipmanın satışına, yurt dışında kalış için verilen izin süre bitiminden 
15 gün önce başvurulması kaydıyla Genel Müdürlük tarafından izin verilebilir. 

(2) Bakanlık yurt dışı teşkilatının bulunduğu/yetki sahibi olduğu ülkelerden 
yapılacak satış başvuruları, Elektronik Başvuru Sistemi uygulaması üzerinden 
gerçekleştirilir. 

Kesin ithalat başvuruları 

MADDE 11 – (1) Bakanlık yurt dışı teşkilatının bulunduğu/yetki sahibi olduğu 
ülkelerde üstlenilen inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, 
bakım ve onarım gibi işlerle ilgili olarak yurt dışından satın alınan makine ve 
teçhizatın kesin ithalatına ilişkin başvurular, Elektronik Başvuru Sistemi 
uygulaması üzerinden gerçekleştirilir. 

(2) Elektronik Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilen başvuru esnasında, 

a) Yurda kesin ithalatı yapılacak makine ve teçhizata ilişkin Ek-4’te yer alan 
taahhütname, 

b) Firmanın ana sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı, varsa 
sözleşme değişiklik metinlerinin noter veya ticaret memurluğu tarafından tasdikli 
örnekleri, 

c) Ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi ile imza sirkülerinin aslı veya noter 
tasdikli örneği, 

ç) Üstlenilen işle ilgili makine ve teçhizata ilişkin faturaların ve makine 
envanterinin Bakanlık yurt dışı teşkilatınca onaylı örnekleri, 

elektronik ortamda sisteme yüklenir. 

(3) İkinci fıkradaki belgelerin asılları ile Elektronik Başvuru Sistemi uygulaması 
üzerinden çıktısı alınacak Ek-3’te yer alan formdan iki adet basılı nüsha, bir 
dilekçeye eklenerek başvuru tarihini takip eden en geç üç iş günü içinde Genel 
Müdürlüğe sunulur. 

(4) İkinci fıkrada sayılan belgelerde başvuru tarihi sonrasında herhangi bir 
değişiklik olması durumunda firma, bu değişiklikleri, ilgili belgelerle birlikte en geç 
bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe bildirir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bakanlık Yurt Dışı Teşkilatının Bulunmadığı/Yetki Sahibi Olmadığı 

Ülkelerden Yapılan Başvurular 

 

İş alındı ve iş uzatma belgesi onayları 
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MADDE 12 – (1) Bakanlık yurt dışı teşkilatının bulunmadığı/yetki sahibi 
olmadığı ülkelerde başkonsolosluklara/büyükelçilik konsolosluk şubelerine imza 
sirkülerinde tatbiki imzası bulunan veya şirketi temsil ve ilzama ilişkin yetki belgesi 
sahibi kişi(ler) tarafından İş Alındı Belgesi başvurusu yapılır. 

(2) Başvuruda başkonsolosluklara/büyükelçilik konsolosluk şubelerine 
üstlenilen işe ilişkin geriye dönük olarak en fazla bir takvim yılı içerisinde işveren 
ile firma arasında imza altına alınmış, müteahhitlik ve/veya teknik müşavirlik 
hizmet sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli örneği ve imza sirküleri sunulur. 

(3) Bakanlık yurt dışı teşkilatının bulunmadığı/yetki sahibi olmadığı ülkelerde 
başkonsolosluklara/büyükelçilik konsolosluk şubelerine yapılan süre uzatım 
taleplerinde, iş için daha önce düzenlenen İş Alındı Belgesinin ve süre uzatımlarını 
tevsik edici bilgi/belgelerin (yeni sözleşme ve/veya işverence düzenlenen belge) 
başkonsolosluklara/büyükelçilik konsolosluk şubelerine sunulmasını müteakip, İş 
Uzatma Belgesi, ilave süre ve ilave sözleşme bedeli alınmak suretiyle düzenlenir. 

Geçici ihracat başvuruları 

MADDE 13 – (1) Bakanlık yurt dışı teşkilatının bulunmadığı/yetki sahibi 
olmadığı ülkelerde üstlenilen bu Tebliğ kapsamı işlerle ilgili her türlü makine, 
teçhizat veya ekipmanın geçici ihracatına ilişkin başvurular ile üstlenilen projede 
kullanılacak inşaat malzemeleri veya işçilerin ihtiyacı olan barınma ve tüketim 
maddelerinin geçici ihracatına ilişkin başvurular; 

a) Başkonsolosluklardan/büyükelçilik konsolosluk şubelerinden alınan İş Alındı 
Belgesinin aslı veya noter tasdikli bir örneği, 

b) Firmanın ana statüsünün yayımlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı, var ise 
tadil asılları veya noter veya ticaret memurluğu tarafından tasdikli örnekleri, 

c) Ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi ile imza sirkülerinin aslı veya noter 
tasdikli örneği, 

ç) Başvuru sahibi tarafından doldurulacak Ek-2’de yer alan formdan 2 nüsha, 

d) Firmanın bağlı bulunduğu Vergi Dairesi’nden alınacak, onaylı Mükellefiyet 
Durum Belgesi, 

bir dilekçeye eklenerek doğrudan Genel Müdürlüğe yapılır. 

Geçici ihracatta ek süre talepleri 

MADDE 14 – (1) Bakanlık yurt dışı teşkilatının bulunmadığı/yetki sahibi 
olmadığı ülkelerde iş yapan firmaların üstlendikleri işlerde kullanmak üzere geçici 
olarak ihraç ettikleri makine, teçhizat ve ekipmanın yurt dışında kalış süresi 
başkonsolosluklarca/büyükelçilik konsolosluk şubelerince onaylanan İş Uzatma 
Belgesi ile firmaya verilen geçici ihraç izin süresinin bitiminden onbeş gün önce 
başvuruda bulunulması kaydıyla Genel Müdürlük tarafından uzatılabilir. 

Geçici ihracatta aktarma işlemleri 

MADDE 15 – (1) Yurt dışına geçici olarak ihraç edilen makine, teçhizat ve 
ekipmanın yurda geri getirilmeksizin, Bakanlık yurt dışı teşkilatının 
bulunmadığı/yetki sahibi olmadığı bir ülkede üstlenilen başka bir projede kullanım 
amacıyla aktarma başvuruları, aktarma yapılacak projeye ait, 
başkonsolosluklarca/büyükelçilik konsolosluk şubelerince onaylı İş Alındı Belgesi 
ile doğrudan Genel Müdürlüğe yapılır. 

Geçici ihracatta satış işlemleri 
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MADDE 16 – (1) Bakanlık yurt dışı teşkilatının bulunmadığı/yetki sahibi 
olmadığı ülkelerde başkonsolosluklarca/büyükelçilik konsolosluk şubelerince 
düzenlenen İş Alındı Belgesine istinaden yapılan satış başvuruları, doğrudan Genel 
Müdürlüğe yapılır. 

Kesin ithalat başvuruları 

MADDE 17 – (1) Bakanlık yurt dışı teşkilatının bulunmadığı/yetki sahibi 
olmadığı ülkelerde üstlenilen inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje, müşavirlik, 
işletme, bakım ve onarım gibi işlerle ilgili olarak yurt dışından satın alınan makine 
veya teçhizatın kesin ithalatına ilişkin olarak yapılan başvurular; 

a) Yurda kesin ithalatı yapılacak makine ve teçhizata ilişkin Ek-4’te yer alan 
taahhütname, 

b) İlgili ülkedeki başkonsolosluklarca/büyükelçilik konsolosluk şubelerince 
tasdik edilecek Ek-3’te yer alan formdan iki nüsha, 

c) Başkonsolosluklardan/büyükelçilik konsolosluk şubelerinden alınan İş Alındı 
Belgesinin aslı veya noter tasdikli bir örneği, 

ç) Üstlenilen işle ilgili makine ve teçhizata ilişkin faturaların ve makine 
envanterinin konsolosluklarca onaylı örnekleri, 

d) Firmanın ana statüsünün yayımlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı, var ise 
tadil asılları veya noter veya ticaret memurluğu tarafından tasdikli örnekleri, 

e) Ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi ile imza sirkülerinin aslı veya noter 
tasdikli örneği, 

bir dilekçeye eklenerek firmaya verilen geçici ihraç izin süresinin bitiminden 
önce Genel Müdürlüğe yapılır. 

(2) Birinci fıkrada sayılan belgelerde, başvuru tarihi sonrasında herhangi bir 
değişiklik olması durumunda firma, değişiklikleri ilgili belgelerle bir ay içerisinde 
Genel Müdürlüğe bildirir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Mücbir sebep ile zorunlu haller 

MADDE 18 – (1) İşin üstlenildiği ülkede tabii afet (deprem, sel ve benzeri), 
yangın, salgın hastalık, ihtilal, isyan, dâhili kargaşa, ambargo, ekonomik ve siyasi 
krizler ve grev gibi mücbir sebeplerden dolayı veya işin yapımını ve sözleşme 
hükümlerini etkileyen kanuni düzenlemelere ve mevzuat değişikliklerine yol açan 
zorunlu haller nedeniyle işin sözleşmede belirtilen süre içerisinde 
tamamlanamaması halinde, geçici ihracat izin süresi, firma başvurusu üzerine ve 
durumun Ekonomi Bakanlığı yurt dışı teşkilatınca veya söz konusu teşkilatın 
bulunmadığı/yetki sahibi olmadığı yerlerde başkonsolosluklarca/büyükelçilik 
konsolosluk şubelerince tevsik edilmesi koşuluyla Genel Müdürlükçe 
durdurulabilir. 

Makine, teçhizat ve ekipmanın zarar görmesi veya kamulaştırılması 

MADDE 19 – (1) Üstlenilen işlerde kullanılmak üzere geçici olarak ihraç edilen 
makine, teçhizat ve ekipmanın yurt dışında çalınması, yanması, kaza neticesinde 
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ağır hasar görmesi veya kamulaştırılması gibi nedenlerle yurda getirilmesine imkân 
bulunmadığı hallerde, durumu belgeleyen resmi rapor ya da belgenin 
başkonsolosluklarca/büyükelçilik konsolosluk şubelerince onaylı sureti ve yeminli 
Türkçe tercümesinin müracaat dilekçesi ile birlikte sunulması kaydıyla, geçici 
olarak ihraç edilen makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin durum, firma başvurusu 
üzerine Genel Müdürlükçe ilgili Gümrük Müdürlüklerine bildirilir. 

Bildirimler 

MADDE 20 – (1) Elektronik Başvuru Sistemi uygulaması üzerinden yapılan 
başvuruların sonuçlarına ilişkin bildirimler, kullanıcılar tarafından beyan edilen 
elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık 
sorumlu değildir. 

Kambiyo 

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ kapsamında firmalar kesin ihracat sonucunda elde 
edecekleri gelirlerle ilgili hususlarda Kambiyo Mevzuatı hükümlerine tâbidir. 

Aykırılık halleri 

MADDE 22 – (1) Süresi aşılarak geri getirilen veya süre sonunda getirilmeyen ya 
da kesin ihracata dönüştürülen eşyaya ilişkin olarak Gümrük Mevzuatı hükümleri 
saklıdır. 

Üyelik 

MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ kapsamında şirketlerin yapacakları geçici ihracatta, 
İhracatçı Birliklerine üye olma şartı aranmaz. 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ 

MADDE 24 – (1) 4/4/2008 tarihli ve 26837 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak 
İhracat ve İthalata İlişkin Tebliğ (Anlaşmalar: 2008/1) yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçiş hükmü 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce başlayan geçici 
ihracat, süre uzatımı, aktarma, satış ve kesin ithalat işlemleri ile bu Tebliğin 
yürürlüğe girmesinden önce alınmış bulunan İş Alındı Belgelerine dayalı işlemler 
hakkında Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında 
Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliğ (Anlaşmalar: 2008/1) hükümleri 
uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. 

 


