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Ttirkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
veZOZlllZ7 sayılı genelgesi (1 Adet-1 Savfa)

, www,tesk.org.tr adresinde yer almaktadır

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Ar-Ge Müdürlüğü tarafindan
usya Federasyonu'na Düzenlenecek Dolaşım Belgesi hakkındaki 15.10.2021tarih ve
2| l 137 sayılı genelge, www.tesk.org,tr adresinde yayınlanmıştır.

Bilgilerinizi ve ilgili esnaf ve sanatkar|arımıza
ğini rica ederiz.

duyurulması hususunda

ENEL SEKRETER YARDIM BAŞKAN VEKİLİ

BuRsA
*Ayakkabıcılar odası *Bakkallar odası
*Bar TaVerna Ve Gazinocular odasl
*Berberler odası *Bütengaz satıcülarl odasl
*Boya ve Dekorasyoncular odası *Camcılar

odas] * ÇiçekÇiler odasl *Demirciler odasl
*Dokumacılar odası *Elektrik Teknisyenleri
odasl * Elektronikçiler odasl *Emlak

MüşaVirleri odası *Fırıncılar odası
*Fotoğrafç]lar Oda5l *Hazlr Elbiseciler odast
*HlrdaVatçllar odası *Hurdaclİar oda5l
*l5ıhcılar Sıhlıj Tes, Odası *İşlemeciler

odasl *Kahveciler odasl *Kamyoncular

odasl *kantinciler odası *karoseri İma
latçllarü odasl *Kasaplar oda5l *Kuaförler

odasl *Küyumcular oda5l *Lokantacılar
oda5l +Marangozlar odasl

*Matbaacllar ve Klrtasiyeciler odas1
*Mermerciler oda5] *Minibüsçüler odasl
*Bursa Esnaf Ve san. odasi
*oto Galericiler oda5] *oto Boyacllar
odası *oto Kauçuk ve Plast. oda5ü

'oto lamı.CiIeri ooas 'ÖzeI Halk otobü)
odasl *Pastacılar, Tatllcülar odasl

*Sandük imaıatçllarl oda5l *sebzeciler

odasl *5ervis Arac] i5], odasl
*5eyyar Pazarcllar oda5| ' simitçiler odasl
*soğutucu Bobinajcllar odasl *Şoförler

/F o1omobilcile, od..| |TekeI Bayile.i
odasl +Terziler odasi +Tuhafiyeciler oda5ü

+Yaymacllar odasl *Yedek ParçaclJar odasl

süyüxonxıH
* Esnaf ve sanatkarlar odasl
e eıvıı-ir
* Esnaf ve sanatkariar odasl- N4inibüSçüler odasl - Şoförler odasl
cünsu
- Esnaf ve sanatkarlar odası- Nakliyecilerlv4inibüsçüler Odası
HARMANclK
* Esnaf ve sanatkarlar odasl
iNecöı-
- Bakkallar odasl " Berberler odası
* Demirciler Odası " Elektrikçiler Odası
' kahveciler odasl * keresteciler odasl- KöftecıTaİllcılar odasl " Marangozlar
odasl * l\,4eyveCiler. Sebzecjler Ve
odasl * 

Şoförler odası * Teziler odası
izruir
" Esnaf Ve sanatkarlar odasl * Ulaştırma Hiz
KARACABEY
* Bakkallar odasl * Berberler odas,
* Demirciler odası * kahveciler odası
* Kunduracl- saraçlar odas{
* ManaVlar Ve PaZarcIlar odasl
* Ulaştırma HiZ, * Terziler odas]

- Esnaf ve Sanatkarlar Odası * Ulaştırma Hiz.
KESTEL
* Esnaf Ve sanatkarlar odasl - 

Şoförler od.
MUDANYA
* Esnaf ve sanatkarJar odasl - 

Şoförler od.

MUSTAFAKEMALPAŞA
- Ağaç işl, odas| * Aşçllar Ve BenZ. ociasl
* Bakkallar odasl * Berberler odası
* Haberieşme, Dinlenme Odası * Madeni
Eşya Sanatk. odasl * Sebzeciier odasl

" Şoförler odasl - Terziler odası
- Tuhafiyecıier odasl - M.K.Paşa Esnaf Ve
sanatkarlar odasl

oRııeııeı-i
* Esnaf Ve Sanatkarlar odasl " Şoförıer od
oRxaıronzi
" Esnaf Ve Sanatkariar odası - 

Şoför|er od
yEııiseııin
* Berberler odası * Demirciler odasl
* Esnaf Ve Sanatkarlar odası - 

Şoförler od.
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Sayı | 54826179-l,63.02.a2-256l137
Konu : Rusya Fcderasyonu'na Düzenlenecek Dolaşınr Belgesi
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15.10,202l

DAĞITIM Y§RLERİNE 2021/137 SAYILI GENELGE

Ticaret Bakaı,ılığı Giinıriikler Genel klüdürlüğü tarafindan Konfederasyonutlllıza
gönderilen |2lI0l2a2l tarihli yaz|da: Moskova Ticaret Müşavirliğı'ndcn alınan
yaz|danbahisle, dalıa önce ülkeıniziıı Avrasya Ekonoınik Birliği (AEB) taraflndan
gelişmekte olan iilkeler statiisünde kabı"ıl edildiği ve muhtelif ürünierin Rrısya Federasyonu
ı,e diğer AEB ülkelerine itiralatındaki giiııırük vcrgilefinin Yo25'i orarunda indiriıır yapl]mak
suretiyle ithalatta tercihli re_iiınden (GTS) yararlandlrıldığı beiirtilmiştir.

Söz konusu yazlnln devamında, Avrasya Ekoııonıik Komisyonrı'ntın 05/03l2a2l
tarihli ve 17 No'lu Konsey Kararı uyarrnca: gelişmekte olan tilke listesinde buluııan l03
ülkeden. aralarında iilkemizin de btılunduğu 75 ülkenin GTS kapsanl dlşına çıkarılnaslna
karar verildiği \.e söz konusu Kararın I2ll0l20?,1 tarihi itibariyle ııygulaniaya
konrılduğu ifade edilııriştir.

Btı bağlaıııda; işbu Kararırı uy_qlılamaya konu]ması ilc birliktc Rusya
Federasyonu'na yönelik ihracatımizda Fonı A Belgesi'nden kaynaklanan aı,antajın ortadan
kalkınasından dolayı, bundan bö},le Rusya Federasyonu'na yaprlacak ihracatta "ı\lense
Sahadetnamesi"nin düzenlenmesi gerektiği bildirilnıiştir.

Bilgilerinizi r.e ilgili odalarınız aracıhğıyia esnaf ve sanatkarlara ivedilikle
duyurulması hususunda gereğini rica edeı,iz.
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Genel Sekreter V.

DAĞITIM:
Birliklere
İnegöl Marangozlar Ve
Mobilyacılar Esnaf Ve Sanatkariar
Odası
Küçükköy Esnaf Ve Sanalkarlar
Odası
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M.Bıırhan AKSAK
Cencl Başkan Vekili
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