
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2021/48 
 

2021 / 48. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
 
1.) AVRUPA BİRLİĞİ ABD MENŞELİ ÜRÜNLERE UYGULADIĞI İLAVE VERGİLER HK  
 
Avrupa Birliği ABD Menşeli çelik, alüminyum  başta olmak üzere viski , kot pantolon, fıstık ezmesi, motosiklet, 
zirai araçlar, video oyun konsolları, oyuncaklar, plastikler, bazı kimyasallar, el çantaları, balık, peynir, yer fıstığı, 
buğday, tütün, bitkisel yağlar, portakal suyunun da içinde bulunduğu bir kısım eşyanın ABD menşeli olanlarında  
yüzde 7 ile 50 arasında değişen oranlarda ilave vergi uygulamasını 1 Aralık 2021 ve 1  Ocak 2022'den 31 Aralık 
2023'e kadar askıya almaya karar verdi.  
 
Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2083&from=EN 
 
2.)  PİRİNÇ İHRACINDA KAYDA ALMA UYGULAMASI HK 
 
İhracı kaydı bağla mallar listesinde bulunan Pirinç (GTİP:1006) ürünün kayda alınması ile ilgili Orta Anadolu 
İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterliği, izin makamı olarak da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel 
Müdürlüğü yetkilendirilmiştir. 
 
Konuyla ilgili, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünden alınan yazıda belirtildiğine göre, içinde 
bulunduğumuz Kasım ayı sonuna kadar TMO Genel Müdürlüğünce başka kırık pirinç ihracat başvurusu 
değerlendirmeye alınmayacağından, Genel Sekreterliğe başvuru yapılmaması gerekmektedir. 
 
Ayrıca 2021/Aralık ayından itibaren başlamak üzere, önümüzdeki dönemde firmaların kırık pirinç ihracat 
başvuruları her ayın 7'sine kadar (ayın 7’si saat 12.00’ye kadar-resmî tatil gününe denk gelmesi halinde takip 
eden ilk iş günü) Genel Sekreterlikçe alınacak ve TMO tarafından o ay için uygun görülecek başvurular toplu 
olarak ve tek seferde bildirilecektir. 
 
Link: https://oaib.org.tr/tr/bulten-2021-11198.html 
 

3.)   İNGİLTERE STA KAPSAMI TERCİHLİ MENŞE BELGESİ HK 
 
Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamındaki ithalatta İngiliz 
ihracatçılar tarafından düzenlenen menşe beyanlarının metninde ilgili alana EORI numarasının girilmesi zorunlu 
olup, EORI numarasının bu şekilde girildiği hallerde menşe beyanlarının imzalı olma zorunluluğu 
bulunmamaktadır. Bu kapsamda, EORI numarasının menşe beyanı metnindeki ilgili alanda belirtilmediği, söz 
konusu alan dışında faturanın herhangi bir yerinde belirtilmiş olduğu menşe beyanlarının kabul edilmemesi 
gerekmektedir.  
 
EK-1 : Konu : İngiltere STA 
 
4.)  2022 YILI DESTEK KAPSAMINA ALINAN YURTDIŞI FUARLAR LİSTELERİ  HK 
 
Ticaret Bakanlığı tarafından 2022 yılında Bireysel ve Milli Katılımları desteklenecek yurtdışı fuarlar listeleri 
yayımlanmıştır. İlgili listeler periyodik aralıklarla güncellenmektedir. 



                                                                                                    

 

Güncel listeye ulaşmak için :  
https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/fuarlar/2021-2022-yillarinda-destek-kapsamina-alinan-yurt-disi-fuarlar 
 
Bireysel Katılımın Desteklendiği Yurtdışı Sektörel Fuarlar Listesi”nde yer almayan fuarların destek kapsamına 
alınması için yapılacak başvuruların, en geç ilgili fuarın başlangıç tarihinden 1 (bir) ay öncesine kadar Destek 
Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden doğrudan Ticaret Bakanlığına iletilmesi gerekmektedir. DYS üzerinden bireysel 
fuar ekleme işlemleri hakkında bilgi almak için : 
https://ticaret.gov.tr/data/6015230f13b876581ceee3a0/DYS%20Yurt%20D%C4%B1%C5%9F%C4%B1%20Fuar%
20Deste%C4%9Fi%20Ba%C5%9Fvuru%20K%C4%B1lavuzu%20(06.07.2021).pdf 
 
5.)  BİRLEŞİK KRALLIK TARAFINDAN ÜLKEMİZ MENŞELİ  “GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARI” İTHALATINA KARŞI 
UYGULANAN TELAFİ EDİCİ VERGİ ÖNLEMİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN GEÇİŞ GÖZDEN GEÇİRME 
SORUŞTURMASI HK 
 
Birleşik Krallık Tarafından Ülkemiz Menşeli “Gökkuşağı Alabalıkları” İthalatına Karşı Uygulanan Telafi Edici Vergi 
Önlemi Kapsamında Yürütülen Geçiş Gözden Geçirme Soruşturmasında Nihai Karar Alındı. 
 
Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasının ardından Avrupa Birliği tarafından ülkemiz menşeli gökkuşağı 
alabalıkları ithalatına karşı uygulanan telafi edici önleminin Birleşik Krallık tarafından uygulanmaya devam 
etmesinin gerekli olup olmadığına ilişkin, Birleşik Krallık Ticaret Politikası Önlemleri Otoritesi tarafından bir geçiş 
gözden geçirme soruşturması yürütülmekteydi. 
 
Otorite tarafından yayımlanan nihai kararda, önlemin 30 Ocak 2026 tarihine kadar uygulanmaya devam 
etmesine karar verilmiştir. Öte yandan, firmalarımıza uygulanan yüzde 1,5 ila 9,5 arasında değişen telafi edici 
vergi marjlarının yeniden hesaplanması, ülkemizden soruşturma döneminde yapılan ithalat olmaması, zarar 
döneminde ise çok az miktarda ithalat olması sebebiyle uygun görülmemiştir. 
 
Link: https://www.trade-remedies.service.gov.uk/public/case/TS0002/?cookie-policy-updated=1 
 
6.) SINIR TİCARETİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR HK 
 
Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4874) yayınlandı ; Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
coğrafi bölgelerine kara sınırı bulunan komşu ülkeler ile sınır ticareti kapsamında yapılacak ihracat ve ithalata 
ilişkin kuralları belirleyen 2016/8478 sayılı Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar yürürlükten kaldırıldı. 
Sınır ticareti kapsamındaki işlemler bugün yayımlanan 2021/4874 sayılı Karar'a göre yürütülecek. 
 
Eski ve yeni Karar arasında işleyiş açısından herhangi bir farklılık getirilmezken "Sınır ticaretine yetkili gümrük 
kapıları" konusunda değişiklik yapılmıştır. 
 
Yapılan değişikliğe göre; 
 
Kars'ta faaliyet gösteren tacir ve esnaf Aktaş Gümrük Kapısı üzerinden Gürcistan ile 
 
Van'da faaliyet gösteren tacir ve esnaf ise Esendere Gümrük Kapısı üzerinden İran'la sınır ticareti yapılabilecek. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211203-2.pdf 
  



                                                                                                    

 

7.)   BAZI MADDELERİN 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN 
HÜKÜMLERİNE TABİ TUTULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4877) HK 
 
Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması 
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4877) ile  
 
-MDA-19/BZO-HEXOXIZID 
-5F-MDA-19/5F-BZO-POXIZID(MDA-19 5-fluoropentyl analogue 
-5C-MDA-19/BZO-POXIZID (MDA-19 pentyl analogue) 
-Hydroxetamine 
-MDMB-PCZCA 
-1cP-AL-LAD 
-Ephinazone 
-Tapentadol 
 
Söz konusu maddelerin ithalatında Sağlık Bakanlığı'ndan özel izin alınması gerekecek. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211203-5.pdf 
 
8.) EKVATOR'DA BAZI ÜRÜNLER İÇİN KATMA DEĞER VERGİSİ VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KALDIRILMASI HK 
 
Ekvator’da 29 Kasım 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Ekonomik Kalkınma ve Mali Sürdürülebilirlik 
Kanunu kapsamında, 
 
-1 Aralık 2021’den itibaren hijyenik pet, bebek bezi, temizlik mendili, şeker ölçüm cihazları, lansetler, neşterler, 
glikoz ölçümü için test şeritleri, insülin pompaları, kalp pilleri, düzeltici işitme cihazları, optik lensler, oksimetre,  
yüzde 70 üzeri yoğunluğa sahip sıhhi alkol ve antibakteriyel jel, tıbbi maske, gazete kağıdı, kitaplar, elektrikli ve 
hibrit araçlar ile hidrokarbonlar, biyoyakıtlar ve doğalgazdan türetilen yakıtlardan alınan katma değer vergisi 
kaldırılmıştır. 
 
-Elektrikli ve hibrit araçlar, video oyunları, su ısıtıcıları ve su ısıtma sistemleri ve yüzde 50’den fazlası doğal 
içeriğe sahip olan meyve sularından alınan özel tüketim vergisi kaldırılmıştır. Saf alkolün ve alkollü içeceklerin 
litresinden alınan 7,18 ABD Doları özel tüketim vergisi, 10 Dolara çıkarılmıştır. Endüstriyel biranın litresinden 
alınan özel tüketim vergisi 13,08 Dolar, el yapımı biranın litresinden alınan özel tüketim vergisi 1,5 Dolar olarak 
kalmıştır. 
 
-Yeni kurulan şirketlerden ve Ekvator’a yapılan yeni yatırımlardan alınacak gelir vergisi 15 yıl boyunca 3 puan 
azaltılmıştır. Maliye Bakanlığı’nın onayı ile yatırım sözleşmesi bulunan şirketlerin ödeyeceği gelir vergisi ise 15 
yıl boyunca 5 puan azalmıştır. 
 
9.)  VIETNAM, ICC'NIN ATA KARNESİ KAPSAMINA ALINMASI HK 
 
Uluslararası Ticaret Odası (ICC)'nin Dubai'de gerçekleştirdiği toplantı sonucunda Vietnam Ticaret ve Sanayi 
Odası ICC ATA Karnesi kapsamına kabul edildi. Vietnam, ICC’nin ATA Karnesi sistemine alınırken, söz konusu 
uygulamanın 1 Mayıs 2022'de başlaması planlanıyor. 
 
Link: https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/vietnam-admitted-into-iccs-ata-carnet-guarantee-chain/ 



                                                                                                    

 

 
10.)  ABD KARBON VE ALAŞIMLI ÇELİKTEN LEVHA İÇİN NİHAİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI HK 
 
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği “Nihai Gözden Geçirme Soruşturmaları” hakkında bir yazı 
yayımladı. 
 
Yazıda; Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, 7208.40, 
7208.51, 7208.52, 7208.53, 7208.90, 7210.70, 7210.90, 7211.13, 7211.14, 7211.19, 7211.90, 7212.40, 7212.50, 
7214.10, 7214.30, 7214.91 7225.11, 7225.19, 7225.40, 7225.99, 7226.11, 7226.19, 7226.20, 7226.91 ve 
7226.99 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan diğer ülkelerin yanı sıra Türkiye menşeli “Karbon ve Alaşımlı 
Çelikten Levha” ithalatına  ABD’li kurumlar tarafından 1 Aralık 2021 tarihli ABD Resmî Gazetesi’nde yayımlanan 
bildirimlerle; söz konusu ürün grubu ithalatına karşı uygulanmakta olan anti-damping önlemine yönelik bir nihai 
gözden geçirme (Sunset Review) soruşturması başlatıldığı belirtildi. 
 
Dampingin mevcudiyetini değerlendirecek olan ABD Ticaret Bakanlığı (DOC) Uluslararası Ticaret İdaresi ’nin 
yürüteceği soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin, soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmî Gazetesi’nde 
yayımlanmasından itibaren (1 Aralık 2021) en geç 10 gün içerisinde ITA ile temasa geçerek soruşturmaya taraf 
olma niyetlerini yazılı olarak sunmaları gerektiği bildirildi. 
 
Link: http://www.oaib.gov.tr/tr/bulten-2021-11336.html 
 
11.)  KOZMETİK İHTİSAS GÜMRÜĞÜ UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK HK 
 
Birleşik Krallık menşeli eşya kozmetik ihtisas gümrüğü uygulamasından ( 33 ve 34. Fasıllar)muaf tutuldu. 
Kozmetik İhtisas uygulamasına tabi eşyanın ithalinin yapılabileceği yetkili gümrük idareleri listesine Derince ve 
Esenboğa Gümrük Müdürlükleri eklendi. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211204-6-8.htm 
 
12.)  PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALİNDE İHTİSAS GÜMRÜĞÜ UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK HK 
 
Pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin 
belirlendiği 102 Seri Nolu Tebliğ'de değişiklik yapıldı. 
Otomotiv sanayiinde faaliyet gösteren firmalarca otomotiv imalat ve montajında kullanılmak üzere getirilen 
Tebliğ kapsamındaki eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri halihazırda yetkili olan gümrük müdürlüklerinin 
yanı sıra aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden de yapılabilecek. 
 
-Aksaray Gümrük Müdürlüğü 
-Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğü (sadece demir yoluyla gelen eşya için) 
-İzmit Gümrük Müdürlüğü 
-Yalova Gümrük Müdürlüğü 
 
Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş bulunan vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu 
vakıflara ait olan şirket ve müesseseler tarafından getirilen pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş 
işlemleri, eşyanın getirildiği yetkili gümrük müdürlüğünden de yapılabilecek. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211204-6-5.htm 



                                                                                                    

 

13.)  BİRLEŞİK KRALLIK MENŞELİ BAZI EŞYA İÇİN İHTİSAS GÜMRÜĞÜ UYGULAMASINDAN MUAFİYET HK 
 
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) tebliğler ile AB menşeli eşyaya tanınan ihtisas gümrüğün den muafiyet 
uygulaması vardı. 04 Aralık 2021 Tarihli ve 31679 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan Gümrük Genel Tebliği 
(Gümrük İşlemleri) tebliğler de yapılan değişiklik ile Birleşik Krallık menşeli bazı eşyalar için de ihtisas gümrüğü 
uygulamasına muafiyet uygulanacak.  
Aşağıdaki tabloda belirtilen Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) tebliğler ile Birleşik Krallık menşeli olan 
eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri eşyanın getirildiği yetkili gümrük idarelerinde yapılabilecek. 
 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük 
İşlemleri) (Seri No: 92)“çakmaklar 
  

96.13 tarife pozisyonunda yer alan 
“çakmaklar ve diğer ateşleyiciler 
(mekanik veya elektrikli olsun 
olmasın) ve bunların aksam ve 
parçaları (çakmak taşları ve fitilleri 
hariç)” isimli eşyanın 

  

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük 
İşlemleri) (Seri No: 90) mobilyalar
  

94.01 (9401.30, 9401.90 tarife alt 
pozisyonlarında yer alan eşya hariç), 
94.02 ile 94.03 (9403.10 ve 9403.30 
tarife alt pozisyonlarında yer alan 
eşya ile 9403.60.30.00.00 GTİP’inde 
yer alan eşya hariç) tarife 
pozisyonlarında ve 9404.10, 9404.21 
ve 9404.29 tarife alt pozisyonlarında 
yer alan eşya 

  

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük 
İşlemleri) (Seri No: 93) -Halı
  

5701.10 (Tarife Alt Pozisyonunun 
Tamamı)  

5701.90.90.90.11 5702.50.10.00.00 

5701.90.10.00.12 5701.90.90.90.21 5702.50.90.00.00 
5701.90.10.00.13 5702.10 (Tarife Alt 

Pozisyonunun Tamamı) 
 

5702.91.00.00.00 

5701.90.10.00.19 5702.31.10.00.00 5702.99.00.00.19 
5701.90.10.00.21 5702.31.80.00.00 5703.10.00.00.00 
5701.90.10.00.29 5702.39.00.00.99 5703.90.80.00.00 
5701.90.10.00.31 5702.41.10.00.00 5704.90.00.00.11 
5701.90.10.00.41 5702.41.90.00.00 5705.00.30.00.00 
5701.90.90.10.11  5702.49.00.90.19 5705.00.80.00.00 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük 
İşlemleri) (Seri No: 96)deri ve 
deriden mamul eşya ile 
ayakkabılar  

41 inci fasılda (41.01, 41.02, 41.03, 
41.04, 41.05, 41.06 hariç) yer alan 
işlenmiş deri 
 

4203.10 4203.40.00.00.11 

4201.00.00.00.00 4203.21.00.00.11 4203.40.00.00.12 
4202.11.10.00.11 4203.21.00.00.12 4205.00.11.10.00 
4202.11.10.00.12 4203.29.10.00.11 4205.00.11.20.00 
4202.11.90.00.11 4203.29.10.00.12 4205.00.19.10.00 
4202.11.90.00.12 4203.29.90.00.00 4205.00.19.90.00 
4202.21.00.00.00 4203.30.00.00.11 4205.00.90.00.11 



                                                                                                    

 

4202.31.00.00.00 4203.30.00.00.12 4205.00.90.00.12 
4202.91.10.00.11   
4202.91.10.00.12   
64 üncü fasılda yer alan eşya 
 

  

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük 
İşlemleri) (Seri No: 97) düz camlar 
 

70.04 ile 70.05 tarife pozisyonlarında 
(alt pozisyonlar dahil, 
7005.30.00.00.00 GTİP’i hariç) yer 
alan düz cam 

  

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük 
İşlemleri) (Seri No: 105)Tekstil 
ihtisas 
 

En az 500 işçi istihdam eden ve 
ödenmiş sermayesi 2.000.000 (iki 
milyon) TL olan şirketler için  gelen 
tekstil eşyası 

  

Dahilde işleme izni kapsamında 
ithali yapılacak tekstil ve 
konfeksiyon ana maddeleri  
 

Menşe beyanı ile tevsik edilmek 
kaydıyla Birleşik Krallık’tan tekstil ve 
konfeksiyon ana maddeleri 

  

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük 
İşlemleri) (Seri No: 164)-oyuncak 
ihtisas 
 

Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği 
kapsamı eşya 

  

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük 
İşlemleri) (Seri No: 166)-kozmetik 
ihtisas 

 

Fasıl 33 ve 34   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

EK-1:  
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-16934678-724.01.02- 
Konu : İngiltere STA 

29.11.2021 / 69542845 
DAĞITIM YERLERİNE 

Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamındaki ithalatta ibraz edilen 
menşe beyanlarının şekil ve içerik yönünden geçerliliğine ilişkin olarak ithalatçılar tarafından; 

- fatura üzerine yapılan menşe beyanlarının çok büyük bir kısmında isim, unvan ve imzanın bulunmadığı ve 
İngiltere`deki ihracatçılardan yapılan bu yöndeki talebe karşılık "sistemsel olarak bu şekilde belge düzenlenebildiği 
ve durumun Anlaşmaya uygun olduğunun belirtildiği" ifade edilerek, bu bilgilerin aranıp-aranmayacağı ve 

- fatura üzerine yapılan menşe beyanlarında metindeki ilgili boşluğa Anlaşmada öngörülen EORI numarasının 
girilmediği, söz konusu EORI numarasının faturanın firmaya ait isim, iletişim gibi başka bilgilerin yer aldığı diğer 
bölümlerinde belirtildiği dile getirilerek, bu durumun Anlaşmaya uygun olupolmadığı sorulmaktadır. 
Bu kapsamda, İngiliz muhataplarımız ile de yapılan görüşmeler neticesinde; 

- 30 Mayıs 2021 tarihli ve 31496 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin 
Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki 
Menşe Protokolünü Değiştiren 15/3/2021 Tarihli ve 2/2021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli 
Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin" 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası (b) bendine göre, menşe beyanının 
ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasının imajını taşıyan veya elektronik olarak imzalanan ve 
herhangi bir imza imajı içermeyen beyanın yer aldığı fatura, teslimat notu veya ticari belgenin aslı veya elektronik 
ortama aktarılarak ithalatçıya gönderilen nüshasının, yazıcıdan alınan çıktısı kabul edilmektedir. Bu çerçevede, 
orijinal imza taşımayan ancak elektronik olarak imzalanan veya herhangi bir imza imajı içermeyip EORI 
numarasının belirtildiği menşe beyanlarının kabulünde bir engel bulunmamaktadır. 

- İngiliz ihracatçılar tarafından düzenlenen menşe beyanlarının metninde ilgili alana EORI numarasının girilmesi 
zorunlu olup, EORI numarasının bu şekilde girildiği hallerde menşe beyanlarının imzalı olma zorunluluğu 
bulunmamaktadır. Bu kapsamda, EORI numarasının menşe beyanı metnindeki ilgili alanda belirtilmediği, söz 
konusu alan dışında faturanın herhangi bir yerinde belirtilmiş olduğu menşe beyanlarının kabul edilmemesi 
gerekmektedir. 
Bilgileri ile gümrük idarelerimizce yukarıda belirtilen çerçevede işlem gerçekleştirilmesinin sağlanması hususunda 
gereğini arz/rica ederim. 

Bülent Orhan TÜREL 
Bakan a. 

Daire Başkanı 

Dağıtım: 

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri (Gereği) 

Gümrükler Genel Müdürlüğü (Bilgi) 

 


