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Sayın üyemiz, 

 

T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan 

06/06/2022 tarih 357-1416 sayılı yazıda; 

 

Ülke para birimi Pakistan Rupisi’nin ABD Doları karşısındaki değer kaybının 

ardından cari açığını azaltmak ve döviz rezervlerinin azalmasına mani olmak amacıyla 19 

Mayıs 2022 tarihinde Pakistan hükümetinin bir örneği ekli ürünlerde (fındık, makarna, mısır 

gevrekleri vb. gıda ürünleri dâhil) ithalat yasağı getirdiği fakat akreditifi açılmış veya 

ödemesi yapılmış siparişlerin bu yasaktan muaf tutulduğu bildirilmektedir. 

 

Aynı yazıda devamla, Pakistan Ticaret Bakanlığı tarafından daha sonra yapılan 

açıklamalarda 9405.1090 GTİP kodundaki ürünlerden enerji tasarrufu sağlayanlarının, 

2309.9000 GTİP kodundaki kedi ve köpek mamaları dışındaki hayvan yemlerinin, ham 

maddelerin, ara maddelerin ve imalat sanayiinde kullanılan makine ve teçhizatların da söz 

konusu yasak muafiyetine tabi olduğu ifade edilmektedir. 

 

Bilgilerinize sunarız.  

 

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 

 

  

 

 Ek: İthalat Yasağı Getirilen Ürünlerin Listesi (İngilizce - 4 sayfa) 
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