
TUNUS TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ   
 

Akreditif Açılması İçin İthalatçının 

Fatura Bedeli Karşılığı Tunus 

Dinarını Hesabında Bulundurması 

Gerekecek Ürünler* 

GÇB ve Yeminli 

Tercümesi (İngilizce, 

Fransızca, Arapça) Talep 

Edilecek Ürünler  ** 

 

Ürün Güvenliği Kontrolü  

Yapılacak  

Ürünler:***  

-Kozmetikler 

-Oyuncaklar 

-Okul malzemeleri 

 

0305.41: tütsülenmiş somonlar  

 

  

04: peynirler, bal  

Yalnız; 

0406.20 0406.30 0406.40 0406.90 

0409.00 

 

  

06.03: kesme çiçekler ve çiçek 

tomurcukları 

 

  

 07: sebzeler, kök ve 

yumrular (tüm fasıl) 

 

 

08: taze/kuru meyveler: bademler, antep 

fıstığı, muzlar, hurmalar, incirler, 

ananaslar, avokadolar, mangolar, 

portakallar, mandalinalar, üzümler, taze 

meyveler:karpuz, 

kavun,elma,kayısı,kiraz, kivi..)  

Yalnız; 

08.01 0802.11 0802.12 0802.51 

0802.52 0803.90 0804.10 0804.20 

0804.30 0804.40 0804.50 0806.10 

0806.20 0807.11 0807.19 0809.10 

0809.30 0809.40 0810.50 0810.70 

0810.90  0811.20  

 

08: yenilen meyvalar ve sert 

kabuklu meyvalar (tüm 

fasıl) 

 

 09: kahve, çay, baharat  

(tüm fasıl) 

 

 

 10.06: pirinç 
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1206.00 ayçiçeği tohumu (kırılmış 

olsun olmasın) 

 

1206.00  

16: sardalya ve ton balığı konserveleri, 

kabuklu hayvanlar/yumuşakçalar/diğer 

su omurgasızları konserveleri 

Yalnız; 

1604.13; 1604.14 16.05  

16: et, balık, kabuklu 

hayvanlar, yumuşakçalar 

veya diğer su 

omurgasızlarının 

müstahzarları  

(tüm fasıl) 

 

 

17.04: kakao içermeyen şeker 

mamulleri 

17: şekerler ve şeker 

mamulleri 

(tüm fasıl) 

 

 

18.06: çikolatalar ve kakaolu mamuller 

Yalnız; 

1806.31 1806.32 1806.90 

 

18: kakao ve kakao 

müstahzarları  

(tüm fasıl) 

 

19: makarnalar, kuskus, tapyoka ve 

nişastadan hazırlanan tapyoka 

benzerleri, corn flakes türü yiyecekler, 

tatlı bisküviler, gofretler, gevrekler, 

kızartılmış ekmek, kızartılmış 

mamuller, pastacılık mamulleri 

Yalnız; 

19.02 19.03 19.04  

1905.31 1905.32 1905.40 1905.90 

 

19: hububat, un, nişasta 

veya süt müstahzarları; 

pastacılık mamulleri  

(tüm fasıl) 

 

20: sebzeler, meyvalar, sert kabuklu 

meyvalar ve bitkilerin diğer 

kısımlarından elde edilmiş müstahzarlar  

Yalnız; 

20.01 20.03 20.04  

20.05 (2005.10.00.091-etil alkol 

içermeyen diğer homojenize sebzeler 

20: sebzeler, meyvalar, sert 

kabuklu meyvalar ve 

bitkilerin diğer 

kısımlarından elde edilmiş 

müstahzarlar (tüm fasıl) 
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hariç) 

20.06  

20.07 (2007.99.97.095-Pişirilerek elde 

edilmiş, şeker oranı ağırlığının %13’ünü 

geçmeyen, tatlandırıcı içersin içermesin 

diğer meyvelerin püre ve pastları hariç) 

20.08  

 

21: soslar ve müstahzarları (ketçap, 

hardal, acı biber sosu..), çorbalar, et 

suları, dondurmalar 

Yalnız; 

21.03 21.04 21.05 

 

21: yenilen çeşitli gıda 

müstahzarları (kahve-çay 

hülasası, mayalar, soslar, 

çorbalar, et suyu 

tabletleri)(tüm fasıl) 

 

22: sular, alkolsüz meşrubat, alkollü 

içkiler 

Yalnız; 

22.01     2202.10 2202.90 2203.00 

2204.10 2204.21 2205.10 2206.00 

2207.10 2207.20 2208.20 2208.30 

2208.40 2208.50 2208.60 2208.70  

22: meşrubat, alkollü içkiler 

ve sirke (tüm fasıl) 

 

 23.09: hayvan gıdası olarak 

kullanılan müstahzarlar 

 

32: boyalar, vernikler, camcı macunu, 

reçineli çimentolar 

3208.10 3208.20 3208.90 3209.10 

  

  

33: kozmetikler: parfümler, makyaj, 

manikür ve pedikür malzemeleri, 

şampuanlar, spreyler, diş macunları, 

deodorantlar, oda spreyleri, banyo 

tuzları 

3303.00 3304.10 3304.20 3304.30 

3304.91 3304.99 3305.10 3305.20 

3305.30 330590 3306.10 3306.90 

3307.10 3307.20 3307.30  

33: uçucu yağlar ve 

rezinoitler; parfümeri, 

kozmetik veya tuvalet 

müstahzarları (tüm fasıl) 

Kozmetikler 

34: sabunlar, yüzeyaktif organik 

maddeler, yıkama ve temizleme 

34: sabunlar, yüzey-aktif 

organik maddeler, yıkama/ 
kozmetikler 
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müstahzarları: 

3401.20; 3401.30; 3402.20; 3402.90  

yağlama/temizleme/bakım 

müstahzarları, mumlar, 

model patları, "dişçi 

mumları" ve alçı esaslı 

dişçilik müstahzarları (tüm 

fasıl) 

 

 

 

 

 

3923.90.00.990 

 

39.24: Plastikten sofra eşyası, mutfak 

eşyası, diğer ev eşyası ve sağlık veya 

tuvalet eşyası (yalnız 3924.10 ve 

3924.90) 

 

 

3926.40 - 3926.90 (3926.90.97.794- 

teknik işlerde kullanılan diğer contalar, 

rondelalar..hariç): küçük heykeller ve 

diğer süs eşyası, diğer eşya 

 

 

39.18: plastikten yer, duvar, 

tavan kaplamaları 

39.22: plastikten banyo 

küvetleri ve.. benzeri 

hijyenik eşya 

39.23: plastikten eşya 

taşınmasına veya 

ambalajlanmasına mahsus 

eşya, çeşitli kapama 

malzemeleri 

39.24: plastikten sofra, 

mutfak, ev, sağlık, tuvalet 

eşyası 

39.25: inşaat malzemeleri: 

kaplar, kapılar, pencereler, 

çerçeve ve pervazlar, aksam 

ve parçalar…  

39.26: plastikten diğer eşya: 

okul malzemeleri, büro 

malzemeleri, giyim eşyası, 

mobilya aksamı, süs 

eşyası… 

 

okul malzemeleri 

 40.15: kauçuktan giyim 

eşyası ve aksesuarları: 

eldivenler ve diğer eşya) 

 

okul malzemeleri 

42: el çantaları (deri/kösele/rugan), 

cepte veya el çantasında taşınan eşya 

4202.21 4202.22 4202.31 4202.32 

420292  4202.99  

 

42.03: deri ve köseleden 

giyim eşyası ve aksesuarı 
okul malzemeleri 
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 43.03:kürkten giyim eşyası 

ve aksesuarı 

43.04: taklit kürk ve bundan 

mamul eşya 

 

 

44: ahşap çerçeveler, pencereler, ve 

bunların çerçeve ve pervazları, kapılar, 

kapı çerçeveleri ve kapı eşikleri, 

heyelan destek beton kalıbı, padavralar 

ve çatı örtüleri (shakes), panolar, çeşitli 

eşya ve marangozluk mamulleri 

4414.00 4418.10 4418.20 4418.40 

4418.50 4418.72 4418.79  

 

  

48: Mektup zarfları/kartları/kutuları, 

tuvalet kağıtları ve ev işlerinde veya 

sağlık amacıyla kullanılan türden 

benzeri kağıt, selüloz vatka veya selüloz 

liflerden tabakalar, kağıt mendiller, 

kurutma kağıtları, havlular, masa 

örtüleri, sofra peçeteleri, yatak çarşafları 

ve benzeri ev eşyası, giyim eşyası ve 

aksesuarı, evrak kutuları, torbalar, 

defterler ve diğer eşya 

4817.10 4817.20 4817.30 4818.10 

4818.20 4818.30 4818.50 4819.10 

4819.20 (4819.20.00.200-Oluklu 

olmayan kağıt veya kartondan 

katlanabilir kutular ve mahfazalar hariç) 

4819.30 4819.40 4819.50 4819.60 

4820.10 4820.20 4820.30 4820.40 

4820.50 4820.90 4823.61 4823.69 

4823.70 4823.90  

 

 okul malzemeleri 

57: halılar 

(tüm fasıl tarifeleri: 57.01 57.02 57.03 

57.04 57.05) 
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 61 örme giyim eşyası (tüm 

fasıl) 

 

 

 62 örülmemiş giyim eşyası 

(tüm fasıl) 

 

 

 63 ev tekstili, kullanılmış 

giyim eşyası (tüm fasıl) 

 

 

64: ayakkabılar 

64.02 6403 6404 6405 

 

64 ayakkabılar ve aksamı 

(tüm fasıl)  

 

 

 65: başlıklar ve aksamı 

(tüm fasıl) 

 

 

68: mermer, traverten ve granitten eşya 

6802.21 6802.23 6802.29 6802.91 

6802.92 6802.93 6802.99  

 

  

69: seramikten karolar, küpler, 

banyo/sofra/mutfak eşyası, heykelcikler 

ve süs eşyası 

6908.10 6908.90 6910.10 6910.90 

6911.10 6911.90 6912.00 69.13 

6914.10 6914.90 

 

  

70: çekme/üfleme cam (işlenmemiş), 

float cam, sofra, mutfak ve diğer ev 

eşyası 

7004.90 7013.10 7013.22 7013.28 

7013.33 7013.37 7013.41 7013.42 

7013.49 7013.91 7013.99 

70.07: emniyet camları 

ve 

70.09: camdan aynalar, 

dikiz aynaları 

tarife pozisyonlarındaki 
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 ürünlerden: Yalnız 87.01- 

87.05 kapsamı ve 87.11- 

87.13 kapsamı taşıtların 

aksam ve parçaları 

 

 71.16: tabii inci veya kültür 

incilerinden, kıymetli ya da 

yarı kıymetli taşlardan eşya 

71.17: taklit mücevherci 

eşyası 

 

 

   

 73: demir-çelikten sofra, mutfak veya 

diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve 

aksamı; demir veya çelik yünü; demir 

veya çelikten sünger ve temizleme veya 

parlatmada kullanılan eşya, eldivenler 

ve benzerleri: 

7323.10 7323.91 7323.92 7323.93 

7323.94 7323.99 7326.90 

 

73.20:demir-çelik yaylar ve 

yay yaprakları 

tarife pozisyonundaki 

ürünlerden: Yalnız 87.01- 

87.05 kapsamı ve 87.11- 

87.13 kapsamı taşıtların 

aksam ve parçaları 

 

7411.10: rafine edilmiş bakırdan ince ve 

kalın borular 

 

  

76: Kapılar, pencereler, kapı ve pencere 

çerçeveleri ile  kapı eşikleri, makaralar, 

bobinler, zincirler 

7610.10 7616.99 (7616.99.90.204 hariç) 

 

  

82: metal sofra ve mutfak eşyası 

8201.30 8211.91 8211.92 8215.10 

8215.20 8215.91 8215.99 

 

  

8307.90: adi metallerden eğilip 

bükülebilen borular 

 

83.01: adi metallerden 

kilitler, kancalar  

tarife pozisyonundaki 

ürünlerden:Yalnız 87.01- 

87.05 kapsamı ve 87.11- 

87.13 kapsamı taşıtların 
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aksam ve parçaları 

 

84: fanlar, klimalar, buzdolapları, 

soğutucular, dondurucular, gazlı su 

ısıtıcıları, valfler, yıkama makinaları 

8414.51  

8415.10 8415.81  

84.18  8418.10 8418.21 8418.29  

8419.11  

84.50 8450.11 8450.12 8450.19 

8450.20  

8481.80 (8481.80.99.985- Diğer sıhhi 

tesisat musluk ve valfleri hariç) 

 

84.13: sıvılar için pompalar; 

84.21:santrifüjler, sıvı/gaz 

filtre makine ve cihazları 

84.25:palangalar, yük 

kaldırıcılar 

84.82:rulmanlar 

84.83:transmisyon milleri, 

volanlar, kasnaklar 

tarife pozisyonlarındaki 

ürünlerden: Yalnız 87.01- 

87.05 kapsamı ve 87.11- 

87.13 kapsamı taşıtların 

aksam ve parçaları 

 

 

85: elektrik akümülatörler, motorlu 

taşıt/bisiklet/motosiklet 

aydınlatma/işaret cihazları, rezistanslı 

ocak/fırınlar, su ısıtıcıları, saç 

kurutucuları, berberlik cihazları, 

mikrodalga fırınlar, el kurutucuları, çay-

kahve makinaları, ekmek kızartma 

makinaları, çeşitli elektrikli ev aletleri, 

kablolar, 

monitörleri/projektörler/televizyonlar 

85.07 8507.10 8507.20 8507.90 

85.09   

85.12   

8514.10 

8516.10 8516.31 8516.32 8516.33 

8516.40 8516.50 8516.60 8516.71 

8516.72 8516.79  

85.28  

 

85.04: Elektrik 

transformatörleri, statik 

konvertörler,endüktörler 

85.17 

8517.12: cep ve kablosuz 

telefonlar 

85.18: mikrofonlar, 

hoparlörler, kulaklıklar, 

amplifikatörler 

85.23:  ses kayıt cihazları 

85.42: Elektronik entegre 

devreler 

85.44: izole edilmiş teller, 

kablolar, iletkenler, fiber 

optik kablolar 

---------------------------------- 

85.11( motorlar için 

elektrikli ateşleme veya 

hareket ettirme tertibat ve 
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cihazları) ile 85.12(motorlu 

taşıt/ bisiklet/motosiklet için 

elektrikIi aydınlatma/işaret 

cihazları, cam siliciler, 

buzlanma ve buğulanmayı 

önleyici tertibat) ürünleri  

tarife pozisyonlarındaki 

ürünlerden :Yalnız 87.01- 

87.05 kapsamı ve 87.11- 

87.13 kapsamı taşıtların 

aksam ve parçaları 

 

 87.08: 87.01- 87.05 kapsamı 

taşıtların aksam ve parçaları 

87.14: 87.11- 87.13 kapsamı 

taşıtların aksam ve parçaları 

 

 

 

 

8903: yatlar, gezinti tekneleri, kayıklar 

 

  

94: oturmaya mahsus mobilyalar, 

mobilya aksamı, şilteler, elektrikli 

aydınlatma cihazları 

94.01 94.03 94.04 9405.40  

 

  

9503.00: üç tekerlekli bisikletler 

 

9503: üç tekerlekli 

bisikletler 

95.04: video oyun konsolları 

ve makinaları, eğlence 

merkezleri için oyun eşyası 

95.05: Bayram, karnaval 

veya diğer eğlenceler için 

eşya 

95.08: atlı karıncalar, 

salıncaklar, atış standları, 

fuar ve panayır eşyası 

Oyuncaklar 
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96: mürekkepli ve kurşun kalemler, 

boya kalemleri, fırçalar, seyahat 

takımları, hijyenik havlular ve 

tamponlar 

96.03 96.05 96.08 96.09 96.19 

 

 Okul malzemeleri 

    Not: Listeden çıkan ürünler kırmızı, eklenenler mavi olarak belirtilmiştir. 

 

 

*BİRİNCİ SÜTUN: 1 Mart 2018 tarihli sirküler ve eki ürün listesi  

Yayınlandığı web sayfası:  

https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Cir_2018_01_fr.pdf 

(Tunus Merkez Bankası 27 Ekim 2017 tarihli ve 9/2017 sayılı 

https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Cir_2017_09_ar.pdf) sirküleriyle, bankaları, 

liste kapsamı ürünlerin ithalatına yönelik akreditif açılabilmesi için ithalatçının kendi 

kaynaklarını teminat göstermesi şartının aranması hususunda talimatlandırmıştır. Daha sonra, 

1 Mart 2018 tarihli sirküleriyle listeyi bazı değişikliklerle tekrar yayınlamış ve bundan bazı 

ithalat şekillerini muaf tutmuştur) 

 

Akreditif açılabilmesi için ithalatçı hesabında yeterli Tunus Dinarı bulunmasını gerektirmeyen 

haller; 

- Kamu ve belediyelerin ihtiyacı için açılan ihaleler kapsamı ithalat, 

- Bu kararın alınmasından önce döviz finansman izni alınmış ithalat, 

- Sanayicilerin ihtiyaçları için, Sanayi ve KOBİ’ler Bakanlığı’ndan alınan ve ithalatın 

sınai faaliyetle ilişkili olduğunu tevsik eden teknik belgeye dayanılarak yapılacak 

ithalat, 

- Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak ithalat.  

 

 

** İKİNCİ SÜTUN : 13 Mart 2018 tarihli tebliğ ve eki ürün listesi 

Yayınlandığı web sayfası: http://www.commerce.gov.tn/Fr/actualites_7_55_D760 

(Tunus Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın ortak duyurusu çerçevesinde: Ekim 2017 

sonu itibariyle başlatılan ve ithalatta öncelikli olmayan ürünlerin Gümrük Çıkış Beyannamesi 

örneğinin fiili ithalatta, duyurunun yayım tarihi olan 13 Mart 2018 tarihinden itibaren 

ihracatçı ülkenin gümrük çıkış beyannamesi (GÇB) veya muadil resmi belgesi (transit 

beyannamesi hariç) aranacaktır. GÇB’yi Arapça, Fransızca veya İngilizce dillerinde 

düzenlemeyen ülke mercilerinin GÇB örneklerini bu 3 dilden birine çevrilmiş olarak, 3 ay 

içerisinde, Tunus Ticaret Bakanlığı’na resmi olarak sunmaları talep edilmektedir. Bu örnekler 

sunulana kadar, istisnai olarak 3 ay boyunca bu ülkelerden yapılacak ithalatta GÇB’nin 
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TUNUS TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ   
 

ihracatçı ülkede veya Tunus’ta yapılmış yeminli tercümesi kabul edilebilecektir. Mevzuatı 

gümrük çıkışı beyannamesinin gizliliği hususunda hükümler içeren ülkeler, Tunus mercilerine 

resmi olarak bildirim yapmaları halinde bu uygulamadan muaf tutulabilecektir. 

GÇB sunulmasını gerektirmeyen haller; 

- Kamu ve belediyelerin ihtiyacı için yapılacak ithalat 

- Tarım, turizm ve el sanatları sektörleri için yapılacak hammadde, ara mal, teçhizat ve 

yedek parça ithalatı, 

- Sanayicilerin ihtiyaçları için yapacakları hammadde, ara mal, teçhizat ve yedek parça 

ithalatı, 

- Döviz ile ödeme veya transfer gerçekleştirilmeksizin yapılacak ithalat, 

- Mali ayrıcalıkla yapılacak ithalat,  

(örneğin; büyükelçilikler ve benzer statüdeki kuruluşlar, tamamen ihracatçı statüdeki 

firmalar ve yurt dışında yerleşik Tunuslularca bir proje gerçekleştirmek veya bir projeye 

dahil olmak üzere yapılacak ithalat)  

- Dış ticaret işlemlerine ilişkin 94-1743 sayılı Karar çerçevesinde özel şartlarda yapılan ve 

normal dış ticaret prosedürlerine tabi olmayan ithalat, 

(https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/dec94-1743.pdf)  

- Posta yoluyla alınan ve ihracatçı ülkede çıkış beyanına tabi olmayan koliler. 

 

Ürün listesi: http://www.commerce.gov.tn/Fr/image.php?id=784 

 

 ***ÜÇÜNCÜ SÜTUN  

Yayınlandığı web sayfası: http://www.commerce.gov.tn/Fr/actualites_7_55_D706 

 

 

TUNUS GÜMRÜK TARİFE CETVELİ web sayfası: 

http://www.douane.gov.tn/index.php?id=1057&L=10 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.ID: 51aff165-1fd8-4cda-b6b7-b232a6e595e1-4353858. Bu kod ile https://evrak.tim.org.tr/evrakdogrulama adresinden doğrulayabilirsiniz.
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