ABD’den Hammadde İthalatlarına İlişkin Bilgi Notu
Ekonomi Bakanlığı ABD’den Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak ithalata kısıtlama getirmiştir.
Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile, Dahilde İşleme İzin Belgelerine 138 nolu özel şart
konulmuş ve bu şartta sıralanan fasılların kapsadığı ürünlerin ABD’den ithal edilmesi engellenmiştir.
138 nolu özel şartta “İthalat listesinde 08, 10, 24, 29, 39, 40, 44, 47, 52, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 81, 84, 85,
87, 93 nolu fasıllarda yer alan ürünlerin ithalatı sadece Avrupa, Afrika, Asya, Orta ve Güney Amerika,
Okyanusya, Kanada ve Meksika ülkelerinden gerçekleştirilebilir.” ifadesi yer almaktadır.
Buna göre DİİB kapsamında ABD’den ithal edilemeyecek ürünler; meyveler ve sert kabuklu meyveler,
hububatlar, tütün ve tütün yerine geçen maddeler, organik kimyasal ürünler, plastik ve kauçuk ile
bunların mamulleri, ağaç ve ahşap eşya, pamuk, cam ürünleri, kıymetli taşlar ve metaller, demir, çelik,
nikel, alüminyum ve bunlardan mamul eşya, makinalar ve mekanik cihazlar, kara taşıtları, silahlar ve
mühimmat ile bunların aksam ve parçalarıdır.
Bununla beraber, bu şarttan muafiyet sağlayan 139 nolu özel şart ile de, taşıma belgesi 18.05.2018
tarihinden önce düzenlenmiş olan ithalat işlemlerinin bu şarttan muaf tutulması imkanı sağlanmış olup;
bu muafiyetten faydalanmak isteyen belge sahibi firmaların, “özel şart revizesi” talebinde bulunarak
belgelerine 139 nolu özel şartı ekletmeleri gerekmektedir.
***18/05/2018 tarihinden önce düzenlenmiş taşıma senedi / konşimento v.b. gibi evrakları bulunması,
***Sözkonusu evrakları DİR Otomasyon Uygulamasına Tanımlatmak üzere Ekonomi Bakanlığı Bölge
Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları,
***139 no altında tanımlanan 138 no.lu şarttan muaf olabilmek için ÖZEL ŞART REVİZE talebinde
bulunmaları ve no.lu özel şartı ekletmeleri gerekmektedir.
Tütün ve tütün mamulleri sektörü, tütün tarımından perakende ticarete değer zincirinin farklı
aşamalarında yaratılan istihdam ve katma değer ile Türkiye ekonomisinin önemli unsurlarından biridir.
Bu sektör; tarım, imalat sanayi ve hizmet kırılımları dikkate alındığında, yaklaşık 170 bin kişiye istihdam
sağlamakta ve 17 milyar dolar civarında değer yaratmaktadır. Sektörün ekonomik değerine ilaveten,
tütün ürünleri imalatı ve satışı aşamasında oluşan vergi gelirleri de kamu maliyesi açısından kayda değer
bir husus olarak ortaya çıkmaktadır. Toplam bütçe gelirlerinin yaklaşık % 7’si , toplam ÖTV gelirlerinin ise
yaklaşık % 25’inin tütün ürünleri kaynaklıdır.
Geçtiğimiz günlerde basında da yer alan haberlere göre; Türkiye’nin, ABD’den tütün dâhil olmak üzere
bazı ithal ettiği ürünleri Dahilde İşleme Rejimi kapsamından çıkarmayı ve söz konusu ürünlere ek gümrük
vergisi uygulamayı değerlendirdiği anlaşılmaktadır. Bu tür bir yaptırımın getireceği ek vergi yüküne dayalı
maliyet artışı ile dış ticaret fazlası veren ve net ihracatçı konumunda olan sektörün ihracat performansını
ve ülkemizin dış ticaret dengesini olumsuz yönde etkileyeceği düşünülmektedir.

Dahilde işleme Rejiminin sektörün ihracatçı konumuna, rekabet gücüne verdiği katkı ve dolayısıyla
Türkiye ekonomisine sağladığı fayda şöyle özetlenebilir:


Sektörde ihracata yönelik yapılan üretimde, ülkemizde üretimi olmayan hammaddelerin
temininde yoğun olarak Dahilde İşleme Rejimi ’den faydalanılmaktadır. Bu kapsamda nihai ihraç
ürününün niteliğine göre kullanımına ihtiyaç duyulan hammaddeler, farklı ülkelerden temin
edilmektedir. Ülkemizde ihracat amacıyla üretilen sigaraların önemli bir kısmını “Amerikan
harmanı” olarak tabir edilen sigaralar oluşturmaktadır. Bu sigaraların hammaddesi olarak
ülkemizde üretimi iklim ve arazi koşuları gibi sebeplerle mümkün olmayan Virjinya ve Burley tipi
tütünler, Dahilde İşleme Rejimi çerçevesinde ithal edilmekte olup, böylelikle gümrük kıymeti
üzerinden % 25’e tekabül eden gümrük vergisi ödenmemektedir.



Bu durum ihracatta ülkemize önemli bir rekabet avantajı sağlamaktadır. İthal girdi kullanım
oranı, imalat sanayi ortalamasından daha düşük olan tütün mamulleri sektörü, özellikle son on
yılda önemli bir ihracat performansı göstermektedir. Bir taraftan yeni pazarlara ihracat
yapılırken, diğer taraftan da ödemeler dengesinin cari işlemler kalemine pozitif katkı
sağlanmaktadır. 2012-2016 yılları arasında toplam tütün mamulleri ihracatından elde edilen gelir
2 milyar ABD dolarının üzerinde gerçekleşmiştir. Örneğin; 2016 yılında toplam 648 milyon dolar
tutarında tütün mamulü ihracatı yapılırken, aynı yıl ithalat 162 milyon dolar seviyesinde
gerçekleşmiştir.



İhracatta gözlemlenen bu hızlı yükselişin nedeni, sektörde yapılan önemli miktardaki sabit
sermaye yatırımı, tütün yetiştiriciliğinde ülkemizin sahip olduğu birikim ve potansiyeli, ülkemizin
coğrafi konumu gibi unsurların yanısıra, Dahilde İşleme Rejimi gibi bir uluslararası ticaret rejimi
enstrumanlarından etkin bir şekilde faydalanılmasının rolü çok büyüktür.

Keza bu bağlamda ABD’ den tütün ve organik kimya sektörüne getirilmesi planlanan dış ticaret önlemleri
ve Dahilde İşleme Rejimi’nde getirilen kısıtlamalar Ülkemizde özellikle Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren
sigara fabrikalarının ihracatını son derece olumsuz yönde etkileyecektir. 2007 yılında Ülkemizin sigara
ihracatı 147.290.888 USD’den 10 yılda %329 artış göstererek 2017 yılında 484.523.369 USD’ye
ulaşmıştır. Ayrıca Ege Bölgesi’nden ABD’ye yoğun olarak ham tütün ihracatı da gerçekleştirilmektedir.
Bu konunun yeniden gözden geçirilerek ETKİ ANALİZİ ve DOMİNO ETKİSİ’nin Ülkemizin ham tütün ve
sigara ihracatlarını da kapsayacak şekilde yeniden gözden geçirilmesi ,Ege İhracatçı Birlikleri’nden de bu
konuda görüş alınması ve Tütün ithalatına ilişkin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında getirilen
kısıtlamaların ve kat’i ithalata getirilmesi öngörülen düzenlemenin, tüm bu görüş ve veriler de göz
önünde bulundurularak değerlendirilmesinin son derece faydalı olacağı düşünülmektedir.
Arz ederiz.
TABA-Am-Cham
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