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Ilgi : Ticaret Bakanlığlndan altnan 02 06 2020 tarihli vc E-00054657l56 say,lt yazl

Ticaıet Bakanlığı tarafından Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdü.lüklerine göndeıilen ilgide kayıtlı ve iliŞikte
bir ömeği sunulan yazlda, Coİonavirüs (Kovid- l9) sal8ınü ile mücadele kapsamünda yelkilendirilmiş yükiimlü
sertifikası başvurularba ilişkin durdırrulan sürelerin 30,062020 taıihinden itibaren devam ettirilmesinin
gerektiği bildirilmiştiİ.

Bu itibarla, odanız üyesi ilgili firmalann bilgilendirilmesini rica ederim.

Mustafa SARAÇoz
Gene] Sekreter

EK: Ticaİ€t Bakanllğl'ndan alınan yazı (| sayfa)
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coronavirüs Tcdbirleri _

Yetkilenditilmiş Yiikiimlü
Başwruları

D,\ĞITlM YERrERi.-E

tlgı, 23.03.2020 taİihli ve 52856264 - | 06.o3 looo 534 17 507 say ı|ı y azımız.

Dünya sağlık Örgütİ tarafündan pandemi olarak nitelendirilen Coronaviİüs (Kovidl9)
§alglnıyla ünücadele kapsamünda yetkilendirilmış yiikümlü senıfikası başwrulannda kolaylık
sağlanmasl amaclyla ilgtde kayırh yazlfilz ile iletilen Genel Miidüİlüğümüzce altnan
önlemlere iljşkin 20 03,2020 larihli ve 53406969 sayllı yazı kapsamında, 2l 05_20l4 tarjhli ve
29006 sayllı Re§mi Gazete'de yaylmlanafak yürtirlüğe giren Giimrük işlemlerinin
Kolaylaşnnlması Yönetmeliğinin 4, l0, |2, 13, 17, l8/A, 36, l58 ve l59 uncu maddeteri
kapsaınında gümİük idaresine bildirinr yapma veya belge sunma, günuü idaresi taıafından
bildirilen eksiklikleri gid€rme, sunulan belgelerde güncelleme yapma gibı yüküjmlülüklere
iIişkin süreler duİduİulmuş veya başlattlmamtştlr.

Söz konusu yazı kapsamında yukarıda saytlan maddelerde yer alan yi.ikümlülükleıe
ilişkin durdurulan snrelerin ]0,06,2020 tarihinden itibaren devam ettirilmesi, l9,03-2020
tarihindcn sonra belirtilen maddelerdeki yükümlülükleri doğuran olaylara ilişkin sürelerin de
30.06.2020 ıarihinde başlahlması gerekırektedır.

Bilgi Ve ge.eğini rica edcrim

Mustafa cUMÜŞ
Bakan a.

Gcnel Mtdür
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