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İhracat Genel Müdürlüğü

ACELE
Sayı : E-61906633-453-00081472301
Konu : 2023 Yılı Sınır Ticareti İthalat Değer

Limitleri

IĞDIR VALİLİĞİ

Bilindiği üzere, sınır ticaretine ilişkin ithalat değer limitleri ile birlikte sınır ticareti kapsamında
ithalatı uygun görülmeyen tarım ve sanayi ürünleri, bazı hassas tarım ürünleri ithalatının serbest olduğu
dönemleri gösterir liste ve bazı hassas ürünler için belirlenen birim fiyatlara ilişkin hazırlanan liste
2/12/2021 tarihli ve 4874 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “Sınır Ticaretinin
Düzenlenmesine İlişkin Karar”ın 7 nci maddesi ile “2016/11 sayılı Sınır Ticaretinin Uygulanmasına
İlişkin Tebliğ”in 9 uncu maddesi kapsamında Bakanlığımız koordinasyonunda Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan değerlendirme neticesinde belirlenmektedir.

Bu itibarla, söz konusu değerlendirme sonucunda iliniz için tespit edilen; 2023 yılı ithalat değer
limitlerine ilişkin liste (Ek-1), ithalatı uygun görülmeyen tarım ve sanayi ürünlerine dair listeler (sırasıyla
Ek-2 ve Ek-3), Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen bazı hassas tarım ürünleri ithalatının serbest
olduğu dönemleri gösterir liste (Ek-4) ile bazı hassas ürünler için belirlenen birim fiyatlara ilişkin olarak
hazırlanan liste (Ek-5) ekte gönderilmekte olup, mezkûr Kararın 7 nci maddesi uyarınca söz konusu
listelerin Bakanlığımızca yapılan bildirimi takip eden beş işgünü içerisinde İl Ticaret ve Sanayi Odası ile
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği aracılığıyla esnaf ve tacire duyurulması gerekmektedir.

Bu kapsamda, mezkûr Karar ve Tebliğ hükümleri uyarınca; üçüncü ülke menşeli ürünlerin
ithalatına izin verilmemesi, sınır ticareti yoluyla yapılacak ithalata konu her bir ürün için düzenlenmesi
uygun görülen İthalat Uygunluk Belgelerinin toplam değerinin ilgili sınır ili bazında tarım ve sanayi
sektörlerinin her biri için ayrı olarak tahsis edilen yıllık ithalat değer limitinin %5’ini geçmemesi, sınır
ticareti kapsamında ithal edilen ürünlerin sadece Kararın 2 nci maddesinde belirtilen illerde satışının
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, ithalatı uygun görülmeyen tarım ürünleri listesinde (Ek-2) belirtildiği üzere, Tarım ve
Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi)
eki Ek-3'te yer alan ürünlerin sınır ticareti kapsamında ithalatı mümkün bulunmamakta olup, mezkûr
Kararın “Sınır ticareti kapsamına girmeyen ürünler” başlıklı 11 inci maddesi ile sınır ticaretine konu
edilemeyecek (ihracatına ve ithalatına izin verilmeyecek) ürünler ve 2016/11 sayılı Tebliğin “İthalatına
izin verilmeyen ürünler” matlaplı 11 inci maddesi ile sınır ticareti kapsamında ithalatına izin
verilmeyecek ürünlere ilişkin hususlar hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, Bakanlığımızca bildirilen ithalat değer limitleri kapsamında yapılacak ithalatta
herhangi bir aşıma izin verilmemesini, yapılacak tahsisatlara ilişkin olarak Valilikler arasında yeknesaklık
sağlanmasını ve ithalata ilişkin tahsisatlarda herhangi bir tereddüte mahal verilmemesini teminen aşağıda
yer alan hususlara azami riayet edilmesi önem arz etmektedir:
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1- İthalata konu her bir ürünün bir takvim yılı içinde ithal edilebilecek azami değerinin
hesaplanmasında; Bakanlığımızca belirlenen tarım ve sanayi sektörlerinin her biri için ayrı olarak tahsis
edilen yıllık ithalat değer limitlerinin %5’lik oranları esas alınacak olup, bu orana tekabül eden değerden
düşüm yapılmak suretiyle esnaf ve tacire ithalat değer limiti tahsisatı yapılacaktır. Karar’ın 7 nci
maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ilgili takvim yılı için tahsis edilen ithalat değer limiti bir sonraki yıla
devredilmeyecektir. Bu itibarla, İthalat Uygun Belgesi süresinin bir sonraki takvim yılına sarkmayacak
şekilde düzenlenmesi önem arz etmektedir.

- Örneğin; bir İl için yıllık 10 milyon ABD Doları tarım ve 10 milyon ABD Doları sanayi ürünü
olmak üzere toplam 20 milyon ABD Doları ithalat değer limiti tahsis edilmiş ise, herhangi bir
tarım ürününde bir takvim yılı içinde yapılabilecek azami ithalat değeri 10 milyon ABD Dolarının
%5‘ine tekabül eden 500 bin ABD Doları kadardır.

2- İthalat değer limitleri kapsamında, esnaf ve tacire yapılacak tahsisatta, Tebliğin 10 uncu
maddesi uyarınca Ek-5’te yer alan birim fiyatlar esas alınacaktır. Buna göre gerçekleşen ithalat
sonrasında limitlerden yapılacak düşümlerde ve bakiye kalan limitlerin hesaplanmasında, eşyanın
fatura bedeli değil, söz konusu birim fiyata tekabül eden değeri dikkate alınacaktır.

- Örneğin, 500 bin ABD Doları değerinde kabuksuz ceviz için yapılacak ithalat değer limiti
tahsisatında yapılacak düşümlerde; gerçekleştirilen ithalata ilişkin fatura bedellerinin değil, söz
konusu ürüne dair Bakanlığımızca bildirilen birim fiyat ile gerçekleşen miktarın çarpılması ve bu
değerin toplam limitten düşülmesi gerekmektedir. Örneğin, ithali gerçekleşen 38,5 tonluk
kabuksuz ceviz için, belirlenen birim fiyat 6.500 $/ton iken, faturadaki birim fiyat 4.000 $/ton ise
fatura bedeli olan 154 bin ABD Dolarının (38,5x4.000) değil, tahsis edilen değer olan 250.250
ABD Dolarının (38,5x6.500) toplam 500 bin ABD Dolarından düşülmesi gerekmektedir.

Ayrıca, ilgili Valilikler, mezkûr Kararın 18 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca, ilgili
gümrük idarelerinden temin edecekleri ithalat ve ihracat işlemlerine ait istatistikî bilgileri, Karar eki Sınır
Ticareti Aylık İstatistik Formunu doldurmak suretiyle bir sonraki ayın ilk haftasında Bakanlığımıza
göndermekle yükümlüdür.

Bilgileri ile sınır ticaretine ilişkin mevzuatta yer alan diğer hükümler meyanında, yukarıda vaz
edilen hususlara azami hassasiyet gösterilmesi ve İl Ticaret ve Sanayi Odasına ve ilgili gümrük
idarelerine de gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda gereğini önemle arz ederim.

Mehmet Ali KILIÇKAYA
Bakan a.

Genel Müdür

Ek:
1- EK 1 - 2023 Yılı İthalat Değer Limitleri
2- EK 2 - 2023 Yılında İthalatı Uygun Görülmeyen Tarım Ürünleri Listesi
3- EK 3 - 2023 Yılında İthal Edilmesi Uygun Görülmeyen Sanayi Ürünleri Listesi
4- EK 4 - 2023 Yılında Bazı Hassas Ürünler İçin Tespit Edilen İthalatın Serbest Olduğu Dönemler
5- EK 5 - 2023 Birim Fiyat Listesi


