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Sayın üyemiz, 

 

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

27/09/2022 tarih 631-2925 sayılı yazıda;  

 

Kuzey Kore’ye yönelik BMGK kararları çerçevesinde daha önce 24.02.2021 tarihli 

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile mal varlığı dondurulan kişi ve kuruluşlara yönelik bilgilerin, 

13.08.2022 tarihli ve 31922 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 12.08.2022 tarihli ve 5967 

sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile güncellendiği belirtilmekte olup, bahse konu kararın bir 

örneği ilişik bulunmaktadır.   

 

Bilgilerinize sunarız.  

 

e-imzalıdır  

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a.  

Şube Müdürü  

 

 

Ek: Cumhurbaşkanlığı Kararı (17 sayfa) 
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CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5967

12 Ağustos 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

13 Ağustos 2022 CUMARTESİ              Resmî Gazete                                        Sayı : 31922
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