
Yaptırımlar ve Ürün Gruplandırmaları (Son Güncellenme Tarihi: 07/09/2020) 

A. Yaptırımlar 
Uluslararası Yaptırımlar ve ABD Yaptırımları kapsamında birçok malın İran'a ihracatı 

yapılırken para transferinde zorluklarla karşılaşılması ve diğer olası hukuki 

müeyyidelerle karşılaşılması mümkün olduğundan dolayı firmalarımızın özellikle 

yaptırımlara ilişkin hukuki danışmanlık desteği almasında fayda bulunmaktadır. Ayrıca, 

Müşavirliğimizce hazırlanan "ABD'nin İran'a Yönelik Tek Taraflı Yaptırımları" raporu 

bağlantıdan incelenmelidir. 

B. Ürün Grupları 
 

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları uygulamaya başlayacağını açıklamasının ardından 

İran tarafından ithalat rejimi kapsamlı bir şekilde değiştirilmiş, ithalata konu ürünler 

dört kategoriye ayrılmış,  

 birinci gruptaki ürünlere resmi kurdan,  

 ikinci gruptaki ürünlere NIMA kurundan,  

 üçüncü gruptaki ürünlere SANA kurundan döviz tahsis edileceği belirtilmiş,  

 dördüncü kategorideki ürünlerin ithalatı ise yasaklanmıştı.  
 
Zaman içinde ürün gruplarına ilişkin kapsamlı değişiklikler olmuş ve bazı 

ürünlerin listedeki yerleri değiştirilmiş, döviz tahsisleri de buna göre yeniden 

yapılandırılmıştı. 

 Bu defa, İran Ticaret, Sanayi ve Madenler Bakanlığı Ticaret Geliştirme 

Kurumu’na bağlı faaliyet gösteren haber ajansından elde edilen bilgiye göre, İran 

ithalat rejiminde halihazırda  

 birinci grup ürünlere resmi kurdan (06/09/2020 tarihinde 1 ABD Doları=42.000 
IRR), (Birinci grup ürünler listesi için tıklayın – Sağdan ikinci sütunlar GTİP 
Kodlarıdır.) 

 ikinci grup ürünlere ürünün niteliğine göre NIMA ve SANA kurundan döviz tahsis 
edileceği bildirilmiş (06/09/2020 tarihinde NIMA Kurunda 1 ABD 
Doları=206.649 IRR; aynı tarihte SANA Kurunda 1 ABD Doları=225.060 IRR), 
(İkinci grup ürünler listesi için tıklayın - Sağdan ikinci sütunlar GTİP Kodlarıdır.) 

 üçüncü grup ürünlerin bulunduğu liste ikinci ve dördüncü gruba dağıtılarak 
lağvedilmiş,  

 dördüncü grup ürünlerin bulunduğu liste ise yasaklı olarak kalmaya devam 
etmiştir. (Dördüncü grup ürünler listesi için tıklayın - Sağdan ikinci sütunlar GTİP 
Kodlarıdır.) 

 İran İthalat Rejimindeki tüm ürünlere ilişkin bilgilere ulaşmak için tıklayın. 
(Sağdan ikinci sütunda GTİP kodları, en soldaki sütunda ise ürünün yasaklı olup 
olmadığı, döviz tahsis durumundaki yeri görülmektedir.) 

https://ticaret.gov.tr/data/5b8a43345c7495406a2270a6/yaptirimlar%20notu.pdf
https://ticaret.gov.tr/data/5ee20f8213b876e308cc14f3/Birinci%20kategori%20listesi%201399.pdf
https://ticaret.gov.tr/data/5ee20f8213b876e308cc14f3/2.%20Kategori%20listesi%201399.pdf
https://ticaret.gov.tr/data/5ee20f8213b876e308cc14f3/4.%20Kategori%20yasak%20liste%201399.pdf
https://ticaret.gov.tr/data/5ee20f8213b876e308cc14f3/T%C3%BCm%20Tarifeler%20Listesi%201399.pdf


 

İkinci grup ürünlere yapılacak döviz tahsislerinin ise, 21-27 (Örneğin 2. Grup 1. 

Kategori 21 Kodu almaktadır.) olarak gruplandırıldığı, ülke ithalatında önem arz eden 

ürünlerin döviz tahsisinin 21’den 27’ye doğru önceliklendirildiği, öncelikli gruplara en 

hızlı şekilde döviz tahsis edildiği, döviz gruplarının her hafta bir komisyon tarafından 

değerlendirilerek yeniden gruplama yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Öte yandan, yasaklı ürün listesinin eski uygulamada 6’lı GTİP bazında olduğu 

görülürken, yeni uygulamada 8’li GTİP bazında olduğu anlaşılmıştır. Adıgeçen listelerin 

önceki uygulamadan farklı olarak Latin rakamları ile GTİP kodlarının listelere yazıldığı 

görülmektedir. Listelerin yayınlanmış olmasına rağmen zaman içinde listelerdeki 

ürünlerin yerlerinin değiştirilebileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.  




