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(İVEDİ) 
S İ R K Ü L E R 

 
Sayın ; Akdeniz Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birli ği Üyelerimiz. 
  

İhracat Genel Müdürlüğümüzden alınan 16/09/2014 tarih, 120006540 sayılı talimatta: 
 
“Bilindi ği üzere, İhracat: 2011/1 Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi (DİR) 

Genelgesi’nin “Kabuğu çıkarılmış, işlenmiş ve paketlenmiş mercimek ihracatı öngören Dahilde 
İşleme Rejimi Belgeleri (DİİB) kapsamında; “01 Mayıs-30 Eylül” tarihleri arasında kabuklu 
mercimek ithalatı yapılmaması (ihracat taahhüdüne konu eşyanın ihracatının tamamının 
gerçekleştirilmesi halinde, bu dönemde de ithalata izin verilir) kaydıyla mercimek ithalatına izin 
verilir.” hükmü çerçevesinde, ülkemizde mercimeğin iç piyasadaki arz talep dengesinin sağlanması 
ve fiyat dalgalanmalarının önlenmesi amaçlanmaktadır. 

 
Diğer taraftan, son dönemde ülkemizde yaşanan olumsuz iklim koşulları nedeniyle 

mercimek arzındaki düşüşe bağlı olarak mercimeğin yurt içi satışındaki fiyat dalgalanmalarının 
önüne geçilmesini teminen; sektörün de talebi doğrultusunda, DİR kapsamında mercimek 
ithalatında 01 Mayıs-30 Eylül dönemi olarak uygulanan ithalat kısıtlamasının sadece bu yıla mahsus 
olmak üzere, yeniden düzenlenmesi ihtiyacı doğmuştur. 

 
Bu çerçevede, 2014 yılında ülkemizde mercimek arzındaki düşüş ve mercimeğin yurt içi 

satış fiyatındaki dalgalanmalar göz önünde bulundurularak, mercimek ihracatımızda pazar 
paylarımızın korunmasını teminen; 30 Eylül 2014 tarihinden önce (bu tarih dahil) düzenlenmiş ve 
henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış, kabuğu çıkarılmış, işlenmiş ve paketlenmiş mercimek 
ihracatı öngören DİİB’ler kapsamında, 01 Mayıs-30 Eylül dönemi olarak uygulanan ithalat 
kısıtlamasının sadece bu yıla mahsus olmak üzere, 01 Eylül 2014 tarihinden itibaren 
kaldırılması uygun görülmüştür. ” denilmektedir 
 
 Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.     
 
 
 

İsmail ÇETİN 
Genel Sekreter  
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