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            Sayın üyemiz, 

   

Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan 29/12/2022 

tarih 324-3956 sayılı yazıda;  

 

İran 1401 (21 Mart 2022-21 Mart 2023) yılı “gümrük tarife cetveli” ve söz konusu cetvele dair 

dikkat edilecek hususlar ile İran tarafından ithalatı yasaklanan ürünler (080221:Kabuklu Fındık, 

080222: Naturel İç Fındık, 110100: Buğday Unu dahil)  listesine https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-

teskilati/guney-asya/iran/raporlar/musavirlik-raporlari/iranin-ithalat-ve-kambiyo-duzenlemeleri 

bağlantı adresinden ulaşılabileceği, İran’ın uyguladığı ithalat yasaklarına ilişkin ülkemiz üreticileri ve 

ihracatçıları arasında bilgi eksikliği olduğu, "İran gümrük tarife cetveli" ve "İran ithalatı 

yasaklanan ürün listesi" birlikte incelendiğinde yasaklı ürünlerin sektör içinde tarife kodlarına göre 

değişiklik gösterdiği ve ilgili listeler üzerinde ilişkin yapılan örnek incelemede, aşağıda sayılanlarla 

sınırlı kalmamak üzere;  

• 84151090 tarife kodlu “klima” ürünlerinin ithalatı yasak iken 84151010 tarife kodlu “klima” 

ürünlerinin ithalatının serbest,  

• Elektrikli ev aletlerinden 85164000 tarife kodlu “ütü” ürünlerinin ithalatının serbest,  

• 8212, 8510 ve 851631 tarife kodlu “elektrikli bakım ürünleri”nin ithalatının serbest,  

• 845019 tarife kodlu 10 kg.a kadar kapasiteye sahip “çamaşır makineleri”nin ithalatı yasak 

iken 845020 tarife kodlu 10 kg.dan fazla kapasiteye sahip “çamaşır makineleri”nin ithalatının serbest 

olduğunun tespit edildiği ifade edilmektedir. 

Bu çerçevede, İran pazarı ile ilgilenen ihracatçı ve üreticilerin kendi sektörlerine dair “İran 

gümrük tarife cetveli” ve “İran ithalatı yasaklanan ürün listesi” üzerinden tarife kodu ve madde adına 

göre detaylı inceleme yapması ve ithalatı serbest ürünleri tespit ederek İran pazarına yönelik giriş 

çalışmaları yapabileceğinin değerlendirildiği ve İran tarafından ithalatı yasaklanan ürünlerin ihracatçı 

firmalarımız tarafından Tahran Ticaret Müşavirliği ile iletişime geçilerek teyit edilmesinde fayda 

görüldüğü belirtilmektedir. 

Bilgilerinize sunarız.     

                                                                                                                e-imzalıdır  

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU  

Genel Sekreter a.  

Şube Müdürü  
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