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DAĞITIM YERLERİNE 

ilgi 	: Erbil Gümrük Ataşeliğimizin 17.01.2020 tarihli ve 88423269 -724.01.01/51493957 

sayılı  yazısı . 

Erbil Gümrük Ataşeliğimizden alınan ilgide kayıtlı  yazıda, ithalatı  Irak Tarım 

Bakanlığından alınacak lisans şartına bağlanarak izinsiz ithalatı  yasaklanmış, ancak anılan 

Bakanlıkça herhangi bir ithalat lisansı  düzenlenmemesi nedeniyle yumurta ithalatına fiili 

olarak izin verilmeyen Irak pazarına söz konusu ürünün sevkiyatına muhtelif fırmalarca 
alternatif kanallarla devam edildiğinin yetkililerce ifade edildiği; bu çerçevede, daha çok 
Iran-Irak sınırındaki gevşek uygulamalar ve resmi olmayan kanalların etkinliğinden istifade 
etmek suretiyle pazara yumurta arzını  sağlama yönünde girişimlere devam edildiğinden 

bahsedilmektedir. 

Yazıda devamla, KIBY yetkilileri ile yapılan görüşmelerde söz konusu durumun 
muhataplarımızca dile getirildiği, vuku bulan yakalamalarda Türk menşeli ürünlere ve 
firmalara da rastlanıldığı  belirtilmektedir. Irak tarife cetvelinde meydana gelen değişiklikler 
konusunda KIBY Gümrükler Genel Müdürlüğü yetkilileri ile gerçekleştirilen görüşmede 
ilgililerce yukarıda mezkur konunun tekrar gündeme getirildiği, bugüne kadarki uygulamada 

özellikle İran-Irak sınırındaki Başmak Hudut Kapısından resmi usuller dışında Irak'a 
yapılan/yapılmaya çalışılan yumurta ithalatı  teşebbüslerine yönelik yakalamalarda gevşek ve 
mutedil bir yaptırım yolunu tercih ettiklerini, ancak ABD-İran gerilimi sonrasında ortaya 
çıkan yeni durumlar nedeniyle sınır uygulamaları  ihlallerine karşı  kurumsal olarak daha katı  
bir yaklaşımın ortaya konabileceğini, bu nedenle ihracatçı/lojistikçilerimizin mağduriyetine 
yol açmamak adına firmalarımızın dikkatli olması  için önceden uyarılmasında fayda 
gördüklerini ifade etmişlerdir. 
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Bu belge, 5070 sayılı  Elektronik imza Kanununa göre Güvenli Elektronik imza ile imzalanmtştir, 



Bilgilerini ve konu ile ilgili olarak sektör temsilcilerinin bilgilendirilmeleri hususunda 
gereğini rica ederim. 

e-imzalıdır 
EMEL EMİRLİOĞLU 

Bakan a. 
Genel Müdür V. 

Dağıtım: 
Dış  Ekonomik İlişkiler Kurulu Genel Sekreterliğinene 
Türkiye ihracatçılar Meclisine 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine 
Uluslararası  Nakliyeciler Derneğine 
Uluslararası  Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneğine 
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