/

r
BALIJO!;SIR TICARıı;T
ODASI
GENEL SEXruim:RLtl!
!
BAsrw sox.wo.1012 •m;
-3

TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR
BİRLİGİ

BALIJO!;S!R

. Tarih
Sayı
Konu

L

_J

1 B. og. 2-0 13- 1 2-'J �-1
0412/
İran Menşeli İthalatta İmza ve Mühür
Tasdiki Aranmasına İlişkin Not

İVEDİ
İlgi: Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 15.08.2017 tarihli ve E.89962 sayılı yazı
İlgide kayıtlı yazıda, İran menşeli ürünlerin ithalatında 21 Ağustos 2017 tarihinden itibaren ithalata konu
belgelerin ilgili konsolosluklarımız tarafından onaylanmış olma zorunluluğu getirileceğine ilişkin
Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgi notu iletilmektedir.
İlişikte bir örneği sunulan söz konusu bilgi notunun Odanız/Borsanız üyesi ilgili firmalara ivedilikle
duyurulması hususunda gereğini rica ederim.
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İran Menşeli İthalatta İmza ve Mühür Tasdiki Aranmasına İlişkin Not
2016 yılından başlayarak ülkemizden İran İslam Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatta, dış
ticarete konu olan bazı belgelerin İran'ın diplomatik temsilciliklerince onaylanması şartı
getirildiği bilinmektedir. Bu şartın ihracatçılarımıza zaman kaybettiren bürokratik engellere
ve çoğu durumlarda yüksek maliyetlere neden olduğu da kamuoyunca bilinen hususlar
arasındadır.
Bu çerçevede, İran menşeli eşya ithalatında istisna olmaksızın imza ve mühür tasdiki
aranmasına yönelik uygulama, 21 Ağustos 2017 tarihinden itibaren başlatılarak, bu tarihten
önce (bu tarih dahil) yüklenmiş veya sevk işlemleri başlatılmış eşyanın ithalatında, bu durumu
tevsik eden yükleme belgelerinin (konşimento, CMR, vs. ) ibrazı halinde 21 Ağustos 2017
tarihinden itibaren 30 gün süreyle imza ve mühür tasdiki aranmayacak, 21 Eylül 2017
tarihinden başlayarak tüm ürünier için imza ve mühür tasdiki aranacaktır.·

