
 

   ORTA ANADOLU 

   İHRACATÇI BİRLİKLERİ 

   GENEL SEKRETERLİĞİ 

 

 

 

   
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği  
Ceyhun Atuf  Kansu  Cad. No: 120 

06520  BALGAT  ÇANKAYA ANKARA 
Tel : (312) 447 27 40     Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80 

e-posta : info@oaib.org.tr  /  www.oaib.org.tr 

Ayrıntılı bilgi için: CAHİDE ÖZOĞLU - BİLGİSAYAR 
İŞLETMENİ 

  
 

Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.2019/1317-09378 Ankara, 29/07/2019     

Konu: İRAN İTHALATI YASAK ÜRÜNLER LİSTESİ HK. 

 

 

 

 

 

 

SİRKÜLER (G-2019) 

  

 

 

 Sayın Üyemiz,  

 

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, İran Ticaret, Sanayi ve Maden Bakanlığı tarafından 

31.12.2018 tarih ve 60/261453 sayılı Tebliğ çerçevesinde 8’li GTİP bazında 47 ürünün ithalat yasağının 

kaldırılarak, bu ürünlere ilişkin sipariş kaydı oluşturulmasının serbest bırakıldığı, 15 Ocak 2019 tarihinde 

ise 1292 ürünlük ithalatı yasak ürünler listesine 8’li GTİP bazında çoğunluğu tarım ürünü olmak üzere 

215 ürün daha eklenmesi nedeniyle yasaklama kapsamındaki ürün sayısının 1.507’ye yükseldiği ifade 

edilmektedir.  

  

Anılan yazıda devamla, bahse konu listeye ilaveler yapıldığına dair duyumlar alındığı, ancak 

resmi makamlardan teyit edilemediği, temas edilen ihracatçılardan edinilen bilgiler doğrultusunda ise adı 

geçen Bakanlığın 21 Mayıs 2019 tarihinde İran Merkez Bankası’na uygulanmak üzere bildirdiği karar ile 

toplam 550 kalem malın ithalattaki kategorisinin değiştirildiği, bunlardan 8’li GTİP’te 153 adedinin 

yasaklı ürünler listesine eklenmesi suretiyle yasak kapsamındaki ürün sayısının 1.660 kaleme çıktığı da 

ayrıca bildirilmektedir.   

  

Bu çerçevede, ithalatı yasak ürünlerin güncellenmiş listesi ekte iletilmektedir.  

   

 Bilgilerine sunulur.   

  

  

  

 S. Tansel KÜNBİ  

 Genel Sekreter A.  

   Şube Müdürü 

 

 

  

  

  

Ek: İthalatı Yasaklanan Ürünler Listesi 
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