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SİRKÜLER (G-2018) 
 
 
 

          Sayın Üyemiz, 
 
 Cezayir’de 01 Ocak 2018 itibariyle bir kısım ürünlere ithalat yasağı (Ek-1) getirilirken bir kısım 
ürünlerin de (Ek-2) gümrük vergilerinin yükseltildiği bilgisi ulaşmış olup, ilgili listeler Fransızca olarak 
ekte sunulmaktadır.  
 
 Bilgilerine sunulur.   
 
  
 
 
 
                                     Ebru ATAMER  
                                                                                                                         Şube Müdürü  
                     Genel Sekreter a.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekler: 

- Cezayir 2018 Yılı Yasaklanan Ürünler Listesi (27 sayfa) 
- Cezayir Gümrük Vergileri Yükseltilen Ürünler Listesi (5 sayfa)  
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