
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2021/41 
 
 
 

2021/ 41. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.)  GÜBRE İHRACININ KAYDA BAĞLANMASI HK 
 
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de yapılan değişiklikle tüm gübre 
türleri ihracı kayda bağlı mallar listesine eklendi. 
 
Yapılan değişiklikle  3101, 3102, 3103, 3104 ve 3105 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan gübrelerin 
ihracında kayıt yapılması zorunluluğu getirildi. 
 
Değişiklik Tebliği 12.10.2021 tarihinde yürürlüğe  girdi. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211012-2.htm 
 
1.1)  GÜBRE İHRACINDA KAYIT İŞLEMLERİ HK 
12 Ekim 2021 tarih ve 31626 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin 
Tebliğ (Tebliğ No: 2006/07)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021/8) ile İhracı Kayda 
Bağlı Mallar Listesinin 49-51 inci sıralarının yürürlükten kaldırıldığı, aynı listeye 52. sıra olarak 
aşağıdaki maddenin eklendiği bildirilmektedir. 
 
52- Gübreler (GTP: 3101, 3102, 3103, 3104, 3105)” 
 
Bu kapsamda, 
 
- İlgide kayıtlı yazıda belirtilen gübrelere (DAP, NP 20-20-0 ve NPK 15-15-15) ilişkin 
 
kayıt işlemlerinin yalnızca İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliğince 
gerçekleştirilmeye devam edilecek olduğu, bahse konu ürünlerin ihracatına diğer Genel 
Sekreterliklerce kayıt verilmeyeceği, 
 
- İhracat:2021/8 sayılı Tebliğ ile İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'nin 52 nci sırasına dahil edilen ve 
ilgide kayıtlı yazıda belirtilen gübreler dışında kalan 31. Fasıl altındaki diğer gübrelere ilişkin kayıt 
işlemlerinin ise mer’i uygulama çerçevesinde ilgili Genel Sekreterliklerce yerine getirilmesi gerektiği 
bildirilmiştir. 
 
Söz konusu tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211012-2.htm bağlantısından 
ulaşılabilmektedir. 
 
2.) İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLIŞKİN TEBLİĞ HK 
 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/45) 
Hırvatistan Cumhuriyeti menşeli 1901.10.00.19.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında 
sınıflandırılan “tahıllı kaşık maması” ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel 
Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın 
yürürlüğe konulmasıdır. Hırvatistan menşeli “tahıllı kaşık maması” ithalatına yönelik soruşturmanın 
dampinge karşı önlem almaksızın kapatılmasına karar verilmiştir. 



                                                                                                    

 

 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/46) 
5605.00 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler 
(gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 
54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri” ürününe yönelik  ÇHC, Güney Kore, Tayvan ve 
Hindistan menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir 
NGGS açılmasına karar verilmiştir. 
 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/47) 
5605.00 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler 
(gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 
54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri” ürününe yönelik Gürcistan menşeli başvuru 
konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturması 
açılmasına karar verilmiştir. 
 
Tebliğ No: 2021/45 Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211012-3.htm 
Tebliğ No: 2021/46 Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211012-4.htm 
Tebliğ No: 2021/47 Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211012-5.htm 
 
3.)  GÜMRÜK KIYMETİNİN TESPİTİ İŞLEMLERİ HK  
  
Gümrükler Genel Müdürlüğü, “Gümrük Kıymetinin Tespiti İşlemleri”  Genelgesini (Genelge2021/27) 
yayımladı. 
 
2021/27 sayılı Genelgede, ithal eşyasının gümrük kıymetinin tespiti ile ilgili olarak yargı mercileri 
nezdinde Gümrükler Genel Müdürlüğü aleyhine açılan davaların daha etkin bir biçimde 
savunulabilmesi için izlenmesi gerekenlere ilişkin açıklamalara yer verildi. 
 
Yapılan savunmalarda, ithal eşyasının gümrük kıymetinin hangi yönteme göre belirlendiği ve varsa 
daha önceki yöntemlere göre kıymet tespitinin neden yapılamadığının açıklanması, yasal dayanak 
olarak da bu yönteme ilişkin hükümlerin gösterilmesi gerektiği belirtildi. 
 
Genelgenin ekinde DTÖ Gümrük Kıymeti Komitesi’nin 6.1 sayılı Kararı ile ilgili Kararın nasıl 
uygulanacağına ilişkin iki örnek olaya yer verildi. 
 
Link: 
https://ticaret.gov.tr/data/5ff6b6c913b876035c5962ec/G%C3%BCmr%C3%BCk%20K%C4%B1ymetini
n%20Tespiti%20%C4%B0%C5%9Flemleri_Ustyazi.pdf 
EK-1-DTÖ Gümrük Kıymeti Komitesi’nin 6.1 sayılı Kararı Link: 
https://ticaret.gov.tr/data/5ff6b6c913b876035c5962ec/G%C3%BCmr%C3%BCk%20K%C4%B1ymetini
n%20Tespiti%20%C4%B0%C5%9Flemleri_Ek_ek-1.docx 
EK-2- DGÖ GKTK Örnek Olay (2 adet) Link: 
https://ticaret.gov.tr/data/5ff6b6c913b876035c5962ec/G%C3%BCmr%C3%BCk%20K%C4%B1ymetini
n%20Tespiti%20%C4%B0%C5%9Flemleri_Ek_ek-1.docx 
 
4.)  BIRLEŞİK KRALLIK'A TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI HK 
 
Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri tarafından yayınlanan 2021/272 Birleşik Krallık'a Tarım Ürünleri 
İhracatı konulu yazısında ;  
 



                                                                                                    

 

Tarım ve Orman Bakanlığı yazısına atfen, Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda; 2019/1793/AB 
sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü Ek-II'sinde aflatoksin riski nedeniyle yer alan ülkemiz menşeli kuru 
incir, fındık, Antep fıstığı ve bunlardan elde edilen ürünlerin, ülkemizden Avrupa Birliği (AB) üye 
ülkelerine ihracatında her parti üründe yapılan aflatoksin kontrollerinin uygun olması durumunda 
2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü Ek IV'ünde yer alan resmi sertifika modeline uygun 
olarak hazırlanmış Model Sertifika'nın 14 Şubat 2020 tarihinden itibaren düzenlenmeye başlandığı, 
Bu kapsamda, AB'ye fındık, kuru incir ve Antep fıstığı ihracatımızda 2019/1793/AB sayılı Komisyon 
Uygulama Tüzüğü'ne göre sevkiyata eşlik etmesi gereken Model Sertifikanın, 2019/1793/AB sayılı 
Komisyon Uygulama Tüzüğünü değiştiren 2021/608/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğüne göre 5 
Mayıs 2021 tarihinden itibaren fındık ve ürünlerinin AB'ye ihracatında düzenlenme zorunluluğunun 
kaldırıldığı, 
 
Birleşik Krallık/Büyük Britanya'nın AB'den ayrıldığı ve AB'den bağımsız olarak bazı konularda yeni 
uygulamalarını yürürlüğe koyduğu, bu çerçevede AB' den farklı olarak fındık ve ürünleri için 1 Temmuz 
2021 tarihinden itibaren Model sertifikanın Büyük Britanya'ya uyarlanmış versiyonunu talep ettiği, 
 
Bu kapsamda, ülkemizden Birleşik Krallık/Büyük Britanya'ya (İngiltere-İskoçya-Galler) kuru meyve 
(kuru incir, fındık, Antep fıstığı) ihracatında 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü 
kapsamında, Birleşik Krallık/Büyük Britanya versiyonu Model sertifikanın (GBHC176) düzenleneceği, 
bildirilmekte olup, başvuru esnasında ekte yer alan örnek formların kullanılması gerekmekte olduğu 
bildirilmiştir. 
 
 
 
Ek: 

1- Resmi Model Sertifika (4 s.) Link: https://dkib.org.tr/files/downloads/sirkuler/bk_sertifika.docx 
2- Dilekçe Örneği (1 s.) Link: https://dkib.org.tr/files/downloads/sirkuler/bk_sertifika.docx 
3- Beyanname Örneği (1 s.) Link: https://dkib.org.tr/files/downloads/sirkuler/bk_sertifika.docx 

 
5.)  ANTREPO BEYANNAMESİNE İLİŞKİN USULSÜZLÜK CEZASININ TATBİKİ  HK 
  
Antrepo beyannamesi verilmesinden sonra tespit edilen eksiklik ve fazlalıkların olması durumunda 
gümrük idarelerince Gümrük Kanununun 241/1 nci maddesinde öngörülen usulsüzlük cezasının 
beyannamede yer alan kalemler bazında mı yoksa beyannameye mi uygulanması gerektiği hususu 
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği tarafından Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne iletilmişti. 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün cevabi yazısında; 
 
Gümrük Yönetmeliği Ek-82'nin 7 nci maddesinde "Ceza gerektiren başkaca bir durum bulunmaması 
kaydıyla, Gümrük Beyannamesinin Ek-14'e uygun olarak doldurulmaması" ifadesinin yer aldığı bu 
nedenle usulsüzlük cezasının tatbiki açısından her bir beyanı esas almak yerine bahsi geçen 
maddede belirtildiği üzere beyannamenin kendisinin esas alınması gerektiği belirtilmiştir. 
 
İGMD Yazısı : https://files.igmd.org.tr/doc/12102021-134937_kusat-hakkinin-kullanimi-ve-241-ceza-
islemipdf.pdf 
Cevabi Yazı : https://files.igmd.org.tr/doc/12102021-134950_cevabi-yazipdf.pdf 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

6.) FORM A - AVRASYA EKONOMİK BIRLİĞİ HK 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "Form A - Avrasya Ekonomik Birliği" konulu yazısı :Türkiye, Avrasya 
Ekonomik Birliği (AEB) tarafından uygulanmakta olan GTS kapsamından 12.10.2021 tarihi itibariyle 
çıkarıldı. Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatımızda vergi avantajı sağlayan FORM A belgesinden 
kaynaklanan avantaj böylece ortadan kalkmış oldu. Gelişmekte olan ülkeler statüsünde bulunmakta 
olan Türkiye belirli ürünlerin Rusya Federasyonu ve diğer AEB ülkelerine ihracında gümrük 
vergilerinden %25 oranında indirimden yararlanmaktaydı. yapılmak suretiyle ithalatta tercihli rejimden 
(GTS) yararlandırıldığı belirtilmiştir. 
 
Link: https://files.igmd.org.tr/doc/12102021-170331_form-a-avrasya-ekonomik-birligipdf.pdf 
Liste: https://files.igmd.org.tr/doc/12102021-170340_rfgsppdf.pdf 
 
7.)  EFTA STA - LIHTENŞTAYN- EUR.1 DOLAŞIM BELGELERİ HK 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü Lihtenştayn'a ihracatta kullanılacak EUR.1 Dolaşım Belgeleri hakkında 
bir yazı yayımladı. 
 
Yazıda ;İsviçre ile Lihtenştayn arasında mevcut Gümrük Birliği nedeniyle Lihtenştayn`ın İsviçre gümrük 
bölgesinin bir parçası olduğu ve teknik olarak "Lihtenştayn" ibaresi yer alan belgelerin kabul 
edilmesinin mümkün olmadığının belirtildiği ifade edilmiştir. 
 
Bu nedenle Türkiye-EFTA Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında gerçekleştirilen ticarette kullanılan 
EUR.1 Dolaşım Belgelerinin 2 nolu kutusunda "EFTA" ve 5 nolu kutusunda "İsviçre" yazması gerektiği 
vurgulandı. 
 
Ek-1: EFTA STA - Lihtenştayn 
 
 
8.)  HINDISTAN MENŞELI FERROSILIKOMANGAN ITHALATINA UYGULANAN -TEV HK 
 
Hindistan Menşeli Ferrosilikomangan Ithalatına Uygulanan Telafi Edici Verginin Geçerliliğinin 
Incelenmesi Için Idari Prosedürün Başlatıldığını Ilan Eden Karar-Meksiko Ticaret Müşavirliği 
Hindistan menşeli 7202.30.01 veya diğer tarife kodlarından ithal edilen "ferrosilikomangan" ithalatında 
uygulanan telafi edici verginin geçerliliğine ilişkin olarak 18.10.2016 tarihinde Resmi Gazete'de 
yayımlanan anti-damping soruşturması nihai kararı neticesinde Hindistan menşeli bu ürünün geçici 
veya kesin ithalatında %40,25 oranında kesin telafi edici kota uygulanmasına karar verilmişti. 
 
10.09.2021 tarihinde Meksikalı "Compañía Minera Autlán, SAB de CV" şirketinin başvurusu üzerine, 
Meksika Ekonomi Bakanlığı tarafından Hindistan menşeli 7202.30.01, 9802.00.13 veya diğer tarife 
kodlarından ithal edilen "ferrosilikomangan" ithalatında uygulanan telafi edici kotanın geçerliliğinin 
incelenmesi için idari prosedür başlatılmıştır. İnceleme dönemi 01.07.2020 - 30.06.2021 ve analiz 
dönemi 01.07.2016 - 30.06.2021 olarak belirtilmektedir. Anılan Karar 05.10.2021 tarihli Federal Resmi 
Gazete'de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5631630&fecha=05/10/2021 
yayımlanmıştır. 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

9.)  AVUSTRALYA'NIN KHAPRA BÖCEĞI İLE İLGİLİ ALDIĞI MÜCADELE TEDBİRLERİ HK 
 
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığımızın önceki 
yazıları konusu Avustralya'nın "khapra beetle” böceği ile mücadele tedbirleri kapsamında Tarım ve 
Orman Bakanlığından alınan yazı ve ekleri ilişikte gönderilmektedir. 
 
Link: https://oaib.org.tr/tr/bulten-2021-9523.html 
 
10.)   MISIR KARGO BİLDİRIM SİSTEMİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HK 
 
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir elektronik iletide, Kahire Ticaret Müşavirliğinden 
alınan bir yazıya atıfla, Mısır Hükümeti'nin Tek Pencere Sistemi uygulamasına yönelik çalışmalarına 
ve Maliye Bakanlığının Gelişmiş Kargo Bilgileri Sistem Mekanizmasına ilişkin 2021 yılı, 38 sayılı 
kararnamesi uyarınca, yeni portalın hizmete açıldığı bildirilmektedir. 
Yazıda devamla; sistemin, referans numarası (ACID) oluşturulması ve tüm belgelerin kaydedilmesi için 
kargo ihracat ülkesinden sevk edilmeden en az 48 saat önce kargo bilgi ve belgelerini talep ettiği 
belirtilmektedir. 
 
Alınan yazıda devamla, Mısır Maliye Bakanlığı tarafından, 23/06/2021 tarih ve 2021/328 sayılı Kararı 
ile zorunlu uygulama başlama tarihi 1 Ekim 2021 tarihi olarak belirlenmiş ve bu tarihe kadar test 
aşamasında kullanılabileceği bildirilmiştir. 
Mısır Maliye Bakanının basına yansıyan açıklamasında, Mısır'daki ithalatçıların ve gümrük 
acentelerinin bundan sonra bir erteleme daha yapmayacağı ve 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren 
gümrük limanlarından, sadece sisteme dahil olarak gelmiş olan kargoların kabul edileceği 
belirtilmektedir. 
 
Mısır Hükümeti Tek Pencere Sistemi ve “Yeni Kargo Bilgi Sistemi” ne ilişkin Mısır Maliye Bakanlığı 
yetkililerince 13 Ekim Çarşamba günü Saat 11:30’da Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) internet sitesi 
üzerinden canlı yayınlanan seminere aşağıdaki link ’den ulaşabilirsiniz. 
 
Link : https://www.youtube.com/watch?v=H8ZvECCTY8E 
 
11.)   NOHUT (GTP:0713.20)SÜLFÜRIK ASİT; SAF AMONYAK KAYDA BAGLANMASI HK 
 
Eklemeyi yapan  İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/9)  işe aşağıdaki ürünler ihracı kayda bağlı mallar listesine 
eklendi. 
 
İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 53-55 inci sıralar olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 
 
“53- Nohut (garbanzos) (GTP:0713.20) 
 
54- Sülfürik asit; oleum (GTP: 2807.00) 
 
55-Saf Amonyak (GTP: 2814.10)” 
 
Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211016-4.htm 
 
 
 



                                                                                                    

 

12.)    UKRAYNA KABLO İTHALATINDA UYGULANACAK KORUNMA ÖNLEMİNİ HK 
 
Ukrayna Uluslararası Ticaretine İlişkin Kurumlar Arası Komisyonu,Ukrayna Gümrük Tarife Pozisyonu 
altında 8544.49.20.00, 8544.49.91.00, 8544.60.10.10, 8544.60.10.98, 8544.60.90.10, 8544.60.90.90, 
8544.70.00.10 ve 8544.70.00.90 olarak sıralanan kablolar ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi 
soruşturması kapsamında soruşturma otoritesince alınan nihai kararda bu kararın Resmi Gazetede 
yayımlandığı tarihten 30 gün sonra yürürlüğe girmek üzere 1. Yıl: %23.5, 2. Yıl %22.3 ve 3. Yıl %21.2 
olarak üç yıl süreyle korunma önlemi uygulanmasına karar verildiği,13 Ekim 2021 tarihinde Ukrayna 
Resmi Gazetesinde yayımlanan bildirime göre yapılan gözden geçirme neticesinde daha önce 14 
Ekim 2021'den itibaren 8544 pozisyonlu kablolara uygulanacak ek vergi önleminin kaldırılmasına karar 
verildi. 
 
13.)    AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU HK 
 
Akaryakıt ürünlerinden tahsil edilecek ÖTV miktarları güncellenmiştir. İlgili mallar için 16/10/2021 
tarihinden itibaren  uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır. 
 
Link : https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/otv_oranlari_tum/otv16102021.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

 

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-20117910-724.01.01- 

Konu :EFTA STA - Lihtenştayn 

12.10.2021/ 68068494 
DAĞITIM YERLERİNE 

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü`nden alınan 23.08.2021 tarihli ve 
66545955 sayılı yazıda, İsviçre Gümrük İdaresi`nden alınan 26.07.2021 tarihli elektronik 
postadan bahisle, ülkemizce düzenlenen belgelerde, varış ülkesi "Lihtenştayn" olarak belirtilen 
EUR.1 Dolaşım Belgelerinin gümrük idarelerince kabul edilemeyeceği, Pan Avrupa Akdeniz 
Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon`un Lahika I`inin 2(1)(c) nolu maddesinde 
yer alan dipnot uyarınca Türkiye-EFTA Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında gerçekleştirilen 
ticarette kullanılan EUR.1 Dolaşım Belgelerinin 2 nolu kutusunda "EFTA" ve 5 nolu kutusunda 
"İsviçre" yazması gerektiği; İsviçre ile Lihtenştayn arasında mevcut Gümrük Birliği nedeniyle 
Lihtenştayn`ın İsviçre gümrük bölgesinin bir parçası olduğu ve teknik olarak "Lihtenştayn" ibaresi 
yer alan belgelerin kabul edilmesinin mümkün olmadığının belirtildiği ifade edilmiştir. 

İsviçre Gümrük İdaresi`nin mezkur talebinin karşılanabilmesini teminen elektronik olarak 
düzenlenen belgelere ilişkin gerekli güncellemenin yapılabilmesi için sistemsel ve teknik 
çalışmalar devam etmektedir. Bununla birlikte; bilindiği üzere Elektronik Ticaret Gümrük 
Beyannamesi (ETGB) kapsamı; serbest bölgelerde işlem gören TIR Karnesi ve NCTS 
beyannameleri kapsamı ve antrepo rejimine tabi eşyanın tamamen veya kısmen üçüncü ülke 
menşeli girdiler kullanılarak elleçlemeye tabi tutulduğu hallerde EUR.1 Dolaşım Belgeleri manuel 
olarak düzenlenmektedir. 

Bu çerçevede, elektronik ortamda düzenlenen belgelere ilişkin çalışmaların tamamlanması 
beklenmeksizin, varış ülkesi Lihtenştayn olan eşyaya ilişkin manuel olarak düzenlenen EUR. 1 
Dolaşım Belgelerinin 2 nolu kutusunda "EFTA" ve 5 nolu kutusunda "İsviçre" yazmasına ilişkin 
ilgili oda ve birliklere bilgi verilmiş olup manuel ortamda bu şekilde düzenlenen belgelerin ilgili 
gümrük müdürlüklerince vize edilmesi hususunda gereğini rica ederim. 

Hakan ATAY 
Bakan a. 

Daire Başkanı 

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri 

  

 


