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TÜM ODALARA
(Genel Sekreterlik)

- Burak n VCl

26.09,2020
]422l550-100-
ETSG sektör Duyuİusu

ODALAR VE BORSALAR
BiRLiĞl

83 3,r
Kınıı

llgi: Ticarct Bakanllğl'ndan alünan 2] 09 020 tarihli elektİonik posta

- Muhammet IIARTAVi tjzman

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan ilglde kayltlı etettronik posıada, sanayicimizin ihtiyaç duydtığu hammadde vc
yanmamul niteliğindeki sanayi ü.tiürılerin€ ilişkin hcr y!l l Ocak ve l Temmuz taiiııierindc ytiriırluge girecek
Şekilde yapllan üİetimi olmayan ürünlerde askıya alma, üretimi tüketimi kaİşllamayan tirunleıdJ ise tarife
kontenjanı b§vurulannın, ülkemiz temsilcileİinin de yer aldtğı bir toplantlda AVrupa Komisyonu tarafindan
mijzakeİe edileİ€k karaİa bağlandtğ belirtilmiştir.

Elektronik postada. ekte birömeği sunulan ve halihazırda gümrük vergisiaskrya alırunış olan eşya lisıesindc.
AB ithalat değeri 15.000 avro'nun altüna düştiiğü için Komisyon tarafından 2b2l ocak döneminde listeden
Çıkırtı|Dıs! kabul edilen cŞyının lırımızr ile reıklendirildiği jfade edilrniştiİ. Bunun]a birlikıe. hali
hazı.da AB ithalat değeri t5,0oo avro'nun üstiinde olup, siitesi iyıl uzatılaıı ü;nleİ ile l veya 2 yıl daha
uzahlacak o|an ürünlere de ekteki listede yer verildiği vurgulanmışir,

odanızın ilgili üyelerinin, ekli listede sunırlan ve daha sonmki dönemlerde de askıya alma sisteminde yer
almast istenilen ürünlere ilişkin olarak Ticarct Bakanlüğlna ıemdit (uzatma) başvurusunda bulunması
gerekmektedir,

9r. |.r_prlT.d."_1.!Y" "]ma 
sistemine ilişkin detaylt bilgi için 2020/l8 sayılı Askıya Alma Sistemine ilişkin

Tebliğ (ITHALAT: 2020/18) inçq|gnglg1 başvurulann arııIaı Bataılıga yajılması gerekmekte oİup.
başvurulara ilişkin bilgi. tarih ve formlara https://\4ınw,licaret.go-v,tjthalat/askiya-alma-veıarifc-
kontenjani/askiya-alma_sistemi adresinden ulaşılabilmektedir.

Konu hakkında ilgili kişilerin iletişim bilgileri aşağtdaki gibidiri

Kimyasallaı, Moden-Metal re Tekstil Hımmaddeleri:

Ulman

I-i 0 3l2 20,+ 95 8.{

T: 0 312 204 9l 89

Bu belge, 5070 ııyılı Elektronik ır,nzı xınuğunı göre Güv.nli Elektronik Imza ile imz.lsnmşİİ.
Ewaılooİr!l.h.ı lin: hnp //be gedoslu a tobb olg trldo glula a5pr?V=OaLcgFMR

Duftlupl.r. Bllvan No|252 {Eskir.hirYolu 9 Km )065]0/ANKARA
İ.l:ü9o(312)2182000(P3x).F.ıl:+9o(312)2t94090 91 92

E_P6t.: hfo@iobb orgl. . w.b: u/w tobb o.8 tl. rcP: ıobb@hlo2 kepv
Ayn.r|h b,liiifi.|(ubl ay5lMSEKTel: 0312 213 22 ]a

Fo7?/1/o1 01 [ıf lıl|4 11 7o1B
C,Po9t.: k!bll.V nm3ek@to

_l

E: hanavim@ticaret.8ov.tr

EI avcib@ticaret,8ov.tr

Gelen Tarih Sayı: 05/10/2020 - 1186
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Elektrik-Elektıonik, Otomotiv ve Makine Aıa Mallan:

- Fundagü| BACI Uzman T:0 312204 91 46 E: bacif@ticare1,8ov.rİ

- Fatna HilalYÜNEY Mühendis T:o3|22o49296 E: yuneyf@ticaret.gov.tr

BilgiIerini Vc odanE üyesi ilgili firmalara duyuru yapllmaslnı önemle rica ederim,

Saygılarımla,

Mtıstafa sARAÇÖz
Genel sckrcter

Not: Eşya listesinin exceI formatü ayrüca Odanrzln kurumsaI e_posta hesabına gönderilecektit,

EK: Eşya Lis(esi

Efak Do'.ul.m.k lçin: hltp://bel8edoar!la tobb ol8 tlldosrula a5PI?V=BELC9FMR
DomIupl.a. Bolvan No 252 (ErİlşehirYoIU 9 l(m )06530/ANKARA
Te|:+90(312)2182000(PBx).Faki:+9o(312)2194090_91_92

C-P6t.: l.fo@tobh org t. . w.b: ww tobb olg tr . (€P: tobb@hso2 le p tl
Alnhüİ bilgt|cn: x!bilay§lMsEKT.l:0312 z18 22 34
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