GÜNEYDOĞU ANADOLU İ HR ACATÇI Bİ R Lİ K LER İ
GENEL SEKR ETER Lİ Ğİ

1) SIRBİSTAN - SORUNLAR HAKKINDA
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar
Meclisi’nden (TİM) alınan yazıda; Sayın Cumhurbaşkanımızın 2017 yılının Ekim ayında Sırbistan’a
resmi bir ziyaret düzenleyeceği belirtilmektedir.
Yazının devamında, anılan ziyaret vesilesiyle gerçekleşecek görüşmelerde dile getirilmek
üzere, ihracatçılarımızın Sırbistan pazarında karşılaştıkları sorunlar ile söz konusu toplantıda
gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi talep edilmektedir.
Bu itibarla, ülkemiz ile Sırbistan arasındaki ticarette karşılaşılan sorunlar ile ticari ve
ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önerilerin, ekli form vasıtasıyla en geç 27 Eylül 2017
Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar, TİM’e iletilmek üzere, Genel Sekreterliğimize
(Faks:0342 211 05 09-10, E-posta: gaibevrak@gaib.org.tr ) gönderilmesi rica olunur.

**************************************************

2) ATC YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN TÜRKİYE ZİYARETİ
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün
bir yazısına istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yazıda; Amerikan Türk
Konseyi (ATC) Başkanı James JONES’un 23-27 Ekim 2017 tarihlerinde ATC Yönetim Kurulu
Üyeleri ile birlikte ülkemize gerçekleştireceği ziyaret çerçevesinde, Gümrük ve Ticaret Bakanımız
ile ikili görüşme gerçekleştirecekleri belirtilmektedir.
Yazının devamında, anılan ziyaret vesilesiyle gerçekleşecek görüşmelerde dile getirilmek
üzere, ihracatçılarımızın Amerika Birleşik Devletleri pazarında karşılaştıkları sorunlar ile anılan
toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi talep edilmektedir.
Bu çerçevede, ülkemiz ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticarette karşılaşılan
sorunlar ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önerilerin, ekli form aracılığıyla en
geç 28 Eylül 2017 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar, TİM’e iletilmek üzere, Birliğimize
( Faks: 0.342.211 05 09 – 10 E-mail: gaibevrak@gaib.org.tr ) gönderilmesi rica olunur.

**************************************************

3) FAS GÖZETİM UYGULAMASI
Rabat Ticaret Müşavirliği’nin yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel
Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; Fas Sanayi, Ticaret, Yatırım ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı’na
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bağlı Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Sekreterliği (SECCE) tarafından yapılan ve bir örneği ekte yer
alan resmi bildirime istinaden, ülkemiz ile birlikte Tayland ve Çin menşeli “Buzdolapları” (8418.10
ve 8418.21 GTP’li) ithalatında uygulanmakta olan gözetim uygulamasının 20 Eylül 2017 tarihi
itibariyle sonlandırıldığı ve mezkûr tarihten sonra gerçekleştirilecek ithalat işlemlerinde
ithalatçıların onay işlemleri için SECCE’ye başvurmalarına gerek olmadığı bildirilmektedir.
Ek : Fas Bildirimi (Fransızca)

**************************************************

4) LEAF TOBACCO A.MİCHAİLİDES S.A FİRMASINA DİKKAT!
Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına istinaden Türkiye ihracatçılar Meclisi’nden alınan
yazıda; Selanik Ticaret Ataşeliğimizin bir yazısına atıfla, Türk Eximbank tarafından Ataşeliğimize
resmi yazı ile Selanik'te mukim “Leaf Tobacco A. Michailidis S.A.” firmasının ve kardeş firması
olan Bulgaristan'da mukim aynı adlı firmanın, bir ambalaj firmamıza vadesi geldiği halde bir kısım
borçlarını ödemediği bilgisinin verildiği; Ataşeliğimizce aşağıda detaylı bilgileri verilen bahse konu
firma ve bağlı olduğu Ticaret Odası ile irtibata geçilmesi neticesinde firma yetkililerinin ithal
ettikleri ürünlerde kalite uyumu olmaması sebebiyle indirim istedikleri ve bahse konu miktarın
%70'inin ödendiği bilgisini paylaştığı; akabinde ise Ataşeliğimizce anılan firma ile tekrar irtibata
geçilemediği ve firmanın bağlı olduğu Ticaret Odası’ndan da kendilerine firma tarafından cevap
verilmediği bilgisinin edinildiği; yazı tarihi itibarıyla adı geçen firmanın borçlarını ödediğine dair
herhangi bir bilgi olmadığı ifade edilmektedir.
Söz konusu yazının devamında, mezkur firma ile ilgili çeşitli tarihlerde basında, firmanın
finansal durumunun iyi olmadığı, iflas etmiş olduğu, finansal yeniden yapılandırma talep ettiği gibi
haberlerin yer aldığı; bu minvalde adı geçen firmayla kurulacak ticari iş ve işlemlerde dikkatli
olunması gerektiği ve peşin ödeme dışında anılan firma ile çalışılmamasının ihracatçı firmalarımızın
mağdur olmamaları açısından önemli görüldüğü belirtilmektedir.
Michailidis Leaf Tobacco
Vergi Numarası: 094411218
Genel Elektronik Ticaret Sicili: 057861304000
Selanik Ticaret ve Sanayi Odası
**************************************************

5) AB’YE YÖNELİK KURU ÜZÜM İHRACATINDA
OKRATOKSİN-A KONTROL SIKLIĞI
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda aynen; “Bilindiği üzere;
Avrupa Birliği’nin (AB) hayvansal menşeli olmayan yem ve gıdaların ithalatında artırılmış resmi
kontrol uygulamasına ilişkin 669/2009/EC sayılı Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle 1 Temmuz
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2017 tarihinden itibaren ülkemiz menşeli kuru üzümde “Okratoksin-A”ya yönelik kontrol sıklığı %5
oranında belirlenmiş bulunmaktadır.
Keyfiyete ilişkin olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan bir örneği ekli
yazıda, “Okratoksin-A”yı oluşturan küflerin ana kaynağının toprak olması nedeniyle mezkur bulaşan
oluşumunun engellenmesini teminen hasat, kurutma ve depolama aşamalarında ürünün toprakla
temas etmemesi amacıyla üretici ve ihracatçılarca gerekli tedbirlerin alınması gerektiği ifade
edilmekte; bu kapsamda depoların, üretim/paketleme yerlerinin ve ihracat aşamasında ürün
partisinin yerinde kontrolünde gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda kuru üzüm üreticisi
illerdeki il müdürlüklerinin talimatlandırıldığı belirtilmektedir.
Bu bağlamda, geleneksel ihraç ürünlerimiz arasında yer alan kuru üzümün en önemli ihraç
pazarımız olan Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak ihracı önem arz etmekte olup, bu
minvalde bahse konu ürün ihracatımızda bir sorun yaşanmaması amacıyla, gerekli hassasiyetin
gösterilmesi hususunda kuru üzüm ihracatçılarımızın da önemle uyarılması gerekmektedir.”
denilmektedir.

**************************************************

6) PRODEXPO 2018 FUARI MİLLİ KATILIM ÖN BAŞVURU
İstanbul İhracatçı Birlikleri’nden (İİB) alınan bir yazıda; Moskova – RUSYA’da 05–09
Şubat 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan “PRODEXPO 2018 Uluslararası Gıda ve İçecek ve
Gıda Hammaddeleri Fuarı”nın Türkiye milli katılım organizasyonunun İİB tarafından organize
edilmesinin planlandığı bildirilmektedir.
Anılan yazıda; fuarda bisküvi, çikolata ve şekerli mamuller, et ve et mamulleri ile
şarküteri ürünleri, kümes hayvanları mamulleri, hububat bakliyat mamulleri, unlu mamuller ve
pastacılık ürünleri, su ürünleri, katı ve sıvı yağlar, kuruyemiş, incir, kayısı ve gıda ambalaj ürünleri,
süt ve süt ürünleri, katı ve sıvı yağlar, kuruyemiş, incir, kayısı ve gıda ambalaj ürünleri, süt ve süt
ürünleri, alkollü ve alkolsüz içecekler, çay, kahve, soslar ve baharatların sergileneceği
belirtilmektedir.
Yazıda ayrıca, fuara başvuruda bulunmayı planlayan firmaların 06 Ekim 2017 Cuma günü
mesai bitimine kadar kaç metrekareyle katılmak istediklerine ilişkin ekte yer alan ön başvuru
formlarını İİB’nin 0 212 454 05 01 - 02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr e-posta adresine
göndermeleri gerektiği ifade edilmektedir.
Bilgi İçin İrtibat :
İİB Hububat Birliği - Fuarlar, Tanıtım ve Organizasyon Şubesi
Ayşe EKİNCİ
Tel : 0212 454 06 89
Faks : 0212 454 05 01 – 02

**************************************************
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