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DAĞITIM YERLERİNE 

  

  

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yazılan 28.09.2018 

tarih ve 37581223 sayılı yazımız ile Dahilde İşleme Rejimi ile gerek önceden ithalat gerekse 

eşdeğer eşya kullanımı ile önceden ihracat uygulamaları kapsamında ihracat işlemlerinde 

İhracat Ön İzin Belgesi ve/veya Sağlık Sertifikası/Bitki Sağlık Sertifikası belgelerinin aranıp 

aranmayacağı hususları sorulmuştur. 

Anılan Bakanlıktan alınan 05.10.2018 tarih ve 37749191 sayılı yazıda; 96/31 sayılı 

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar Tebliği kapsamında yem ve yem maddelerinin 

ihracatında Bakanlıklarından İhracat Ön İzni alınması gerektiğinin hükme bağlandığı, ancak 

anılan Tebliğ'de DİİB ile ihraç edilecek ürünler için bir muafiyet getirilmediği, bu sebeple 

DİİB kapsamında ihraç edilmek istenen ürünlerde de 96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne 

Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ kapsamında Bakanlıklarından ön izin belgesi aranması gerektiği 

belirtilmiştir. 

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim. 
  

 

 

Yakup SEFER 
Bakan a. 

Genel Müdür Yardımcısı 
  
  
  
  
  
  
EK: 1 adet yazı örn. 
  
DAĞITIM: 
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri. 
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Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

 

 

Sayı    :21817801-305.04.01.02-E.2871112                                               ÇOK İVEDİ 

Konu   :İhracı Ön İzne Tabi Eşya 

  

  

TİCARET BAKANLIĞINA 

(Gümrükler Genel Müdürlüğü/ Dahilde İşleme Dairesi) 

  

  

İlgi:     a) 27.09.2018 tarih ve E.2774560 sayılı yazımız. 

b) 28.09.2018 tarihli ve 00037581223 sayılı yazınız. 

  

İlgi (a) yazımız hakkında görüş talep edilen, ilgi (b) yazınızda, Dahilde İşleme Rejimi 

ile gerek önceden ithalat gerekse eşdeğer eşya kullanımı ile önceden ihracat uygulamaları 

kapsamında bahse konu belgelerin aranıp aranmayacağı hususundaki yazınız incelenmiştir. 

2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin "Eşdeğer eşya kullanımı" başlıklı 6 

ncı maddesinin 1 nci fıkrası ile şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde dahilde işleme izin 

belgesi kapsamında işlem görmüş ürünün elde edilmesi için ithal eşyasının yerine eşdeğer 

eşya olarak, asgari 8 (sekiz)'li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve 

teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşyanın 

kullanılabileceği hükme bağlanmıştır. 

İlgi (a) yazımızda da ifade edildiği üzere Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında 

Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) ile ihraç edilecek yem ve yem maddelerinin ihracatında 

Bakanlığımızca ön izin belgesi ve sertifika düzenlenmeye devam edilecektir. 

96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar Tebliği kapsamında yem ve yem 

maddelerinin ihracatında Bakanlığımızdan ihracat ön izni alınması gerektiği hükme 

bağlanmış ancak anılan Tebliğ'de DİİB ile ihraç edilecek ürünler için bir muafiyet 

getirilmemiştir. Bu sebeple DİİB kapsamında ihracat edilmek istenen ürünlerde de 96/31 

sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ kapsamında Bakanlığımızdan ön 

izin belgesi aranması gerekmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
  

 
Doç. Dr. Veli GÜLYAZ 

Bakan a. 
Genel Müdür V. 
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