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SİRKÜLER (H/2019) 

 

 

Sayın Üyemiz, 

 

Bilindiği üzere, 2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi 

Genelgesi’nde 17.08.2018 tarihinde yapılan değişiklik ile “İşbu Genelge’nin 5’inci maddesinin 

birinci fıkrasının (d) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, DİR kapsamında buğday unu, 

buğday irmiği, makarna, bulgur ve aşurelik buğday ihracatı için 2010 yılından itibaren belgelere 

kaydedilen 109 nolu “işbu belge kapsamında ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktarda ithalat 

yapılır”  yerine 140 nolu “işbu belge kapsamında yapılacak ihracatlarda eşdeğer eşya 

kullanılamaz”  özel şartı getirilmiştir. Bahse konu değişikliğin Resmi Gazete gibi taraflara açık 

bir mecrada yayınlanmamış olması, İhracatçı Birlikleri’ne uzun Kurban Bayramı tatilinin 

hemen akabinde duyurulması, diğer taraftan tatil dönemi olması nedeniyle firmalarda yoğun 

yıllık izin kullanımlarının olması ve herhangi bir geçiş süresi tanınmaması nedenleriyle bu 

ürünlerin ihracatlarını gerçekleştiren ihracatçılarımızın bilgileri dışında yeni eklenmiş bulunan 

140 nolu özel şartı ihlal etmelerine neden olmuştur. 

 

Bu konuda doğan mağduriyetin giderilmesi için sistem değişikliği geçiş sürecinin 

olması sebebiyle gümrük beyannamelerinde intaç tarihlerinin dikkate alınmaması ve ihracat 

yükünün gümrüklü sahaya girdiği tarihin dikkate alınması ve kat’i ihracatın yasaklandığının 

ihracatçı firmalar tarafından öğrenildiği 05 Eylül 2018 akşam saatlerinden önce gümrüklere 

girmiş yüklerin ihracatına izin verilerek bu hususta yaşanan mağduriyetin giderilmesi için 

Birliğimiz tarafından Bakanlığımıza birçok kez girişimde bulunulmuştur. 

 

Alınan bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından ilgili Bölge 

Müdürlüklerine; anılan düzenlemenin 31/08/2018 (bu tarih dahil) tarihinden sonra kapatma 

işlemi tekemmül ettirilen gümrük beyannameleri için dikkate alınması hususunda talimat 

verilmiştir. 

 

Bilgilerinize rica olunur. 

 

Esra ARPINAR 

Genel Sekreter V. 
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