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

1) 2010/8 SAYILI TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda; 2010/8 sayılı
“Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında
kümelenme anlayışını esas alan proje yaklaşımı çerçevesinde ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık,
istihdam, yurt dışı pazarlama, alım heyeti faaliyetleri ile ilgili harcamaların desteklendiği ve bu
kapsamda, firmalarımızın rekabetçiliklerinin artırılması amacıyla, proje bazlı eğitim ve danışmanlık
faaliyetlerini takiben hedef ülkelere yönelik ihracat stratejileri oluşturularak yurtdışı pazarlama
faaliyetlerinin gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.
Bahse konu yazıda, benzer şekilde destek programları yürüten ülkelerden Tayvan’ın da
alım heyetlerine yönelik bir destek mekanizması olduğu bilgisinin edinildiği ve edinilen bilgiye
göre, potansiyel alıcıların yıllık satış rakamlarına göre uçak bileti ve konaklama gibi
kalemlerde farklı destek miktarlarının uygulandığı, konuya ilişkin detaylı bilgiye
www.TaiwanTradeShows.com.tw adresinden ulaşılabildiği belirtilmektedir.
**************************************************

2) ENDONEZYA - SİNGAPUR TİCARET HEYETİ
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yazıda; meclisleri organizasyonu ile 25
Kasım - 1 Aralık 2017 tarihleri arasında Endonezya ve Singapur’a yönelik bir ticaret heyeti
düzenleneceği, söz konusu organizasyonda iş forumunun yanı sıra her iki ülke girişimcilerini
buluşturan nitelikli iş görüşmeleri gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.
Yazıda devamla, pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım
imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyete eczacılık (medikal aletler, biyomedikal
teknolojiler ve ilaçlar), gıda, elektrik, kablo ve teçhizatları, iklimlendirme, mücevherat ve doğal taş
sektörleri başta olmak üzere tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmaların katılımlarında fayda
görüldüğü ifade edilmektedir.
Yazıda ayrıca; azami 20 katılımcıdan oluşacak söz konusu heyete katılmak isteyen
firmaların https://goo.gl/xZb4hd adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 18 Ekim
2017 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki
uçak biletleri, konaklama, toplantı ve transfer ile ilgili giderlerinin karşılanmasını teminen
firmaların, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282),
(IBAN No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Dolar hesabına 2.750.-USD (katılımcının iptal
etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmaları gerektiği (Singapur’a seyahat edecek Türk
vatandaşları, 30 güne kadarki turistik ziyaretleri için vizeden muaftır. Endonezya’ya seyahat edecek
Türk vatandaşları ise 30 güne kadarki turistik ziyaretleri için sınır kapısında vize alabilmektedir.
Katılımcılarımızın vize işlemleri tarafımızca halledilecektir.), ayrıca nitelikli bir heyet programının
gerçekleşmesi ve beklentilerin karşılanması adına eksiksiz doldurulan başvuru formları ile yapılacak
ödemelerin, son başvuru gününden önce gerçekleştirilmesinin büyük önem arz ettiği
belirtilmektedir.
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Ayrıntılı Bilgi :
Şükrü SİYASAL: 0212 454 04 74 – sukrusiyasal@tim.org.tr
Yiğit Tufan ESER: 0212 454 03 85 – yigiteser@tim.org.tr
**************************************************

3) E-TİCARET SİTELERİ ÜYELİK PAKETLERİ
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yazıda; 27 Eylül 2017 Çarşamba günü
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Sayın Volkan AĞAR başkanlığında gerçekleştirilen ETicaret Toplantısı’nda gündeme gelen ve TİM tarafından yürütülmekte olan “E‐Ticaret Sitelerine
Toplu Üyelik Projesi” kapsamında anlaşmaya varılan e‐ticaret platformları olan Alibaba.com,
Kompass.com ve Turkishexporter.net’in sunmuş olduğu paketler ve paket içerikleri hakkındaki
detaylar ekte olup, ilaveten ekim ayı itibariyle sitelerin yıllık paket ücretlerinin aşağıda yer aldığı
bildirilmektedir.
Ekim ayı itibariyle sitelerin yıllık paket ücretleri :
Kompass.com E‐Ticaret Paket ücreti: 5.944,00 TL
Alibaba.com Gold Basic Paket ücreti: 5.572,00 TL
Turkishexporter.net Platin Paket ücreti: 5.600,00 TL

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

4) KATAR SAĞLIK BAKANLIĞI’NCA GÜNCELLENEN
BELGELER
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda aynen; “Dışişleri
Bakanlığı’ndan alınan ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na da iletildiği anlaşılan bir yazıda;
Katar'ın Ankara Büyükelçiliği’nden alınan Nota'ya atfen, Katar Genel Sağlık Bakanlığı bünyesinde
bulunan Gümrük Kapıları Sağlığı ve Gıda Kontrolü Birimi’nin ihracat, imha etme ve kabul
etmemeye ilişkin olarak, birer örneği ekte yer alan 6 adet belgeyi 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe
girmek üzere güncellemiş olduğu ve söz konusu belgelerin daha önce bu alanlarda kullanılan
belgelerin yerine geçeceği kaydedilmekte olup, anılan belgelere ilişkin aşağıdaki bilgilere yer
verilmektedir.” denilmektedir.
• "Gıda ürünlerinin kabul edilmemesine ilişkin belge: İthalatçının isteği üzerine düzenlenen
ve gıda ürünlerinin ret edilme nedenini beyan eden belgedir.
• Gıda ürünlerinin imha edilmesine ilişkin belge: İthalatçının isteği üzerine düzenlenen ve
gıda ürünlerinin (Genel Sağlık Bakanlığının resmi gözetimi altında) imha edilme nedenini
beyan eden belgedir.
• Yeniden ihracatı yapılmak istenen gıda ürünleri için sağlık belgesi: İthalatçı şirketin
önceden ithal edilmiş (Katar menşeli olmayan) standartlara ve insan tüketimine uygun olan
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gıda ürünlerinin üçüncü bir ülkeye (Körfez İşbirliği Konseyi Ülkeleri (KİK) hariç) ticari
nedenlerle yeniden ihraç etme isteği üzerine her gıda sevkiyatı için düzenlenen belgedir.
• Ulusal gıda ürünleri (yerel ürünler) ihracatı için sağlık belgesi örneği: Katar menşeli olup
başka bir ülkeye (KİK ülkeleri hariç) ihraç edilmek istenen standartlara ve insan tüketimine
uygun olan gıda ürünlerinin ihracatçı şirketin isteği üzerine her gıda sevkiyatı için düzenlenen
belgedir.
• KİK ülkelerine yeniden ihracatı yapılmak istenen gıda ürünleri için sağlık belgesi: İthalatçı
şirketin önceden ithal edilmiş (Katar menşeli olmayan) standartlara ve insan tüketimine uygun
olan gıda ürünlerinin KİK ülkelerine ticari nedenlerle yeniden ihraç etme isteği üzerine her
gıda sevkiyatı için düzenlenen belgedir.
• KİK ülkelerine ihracatı yapılmak istenen yerel gıda ürünleri için sağlık belgesi: Katar
menşeli olup, KİK ülkelerine ihracatçı şirketin isteği üzerine her gıda sevkiyatı için
düzenlenen belgedir.
Ek : Katar Genel Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen belgeler
**************************************************

5) İHRACATTA AHŞAP PALET KULLANIMI SEMİNERİ
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri’nden (İMMİB) alınan yazıda; ülkemizin de
taraf olduğu Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından Haziran 2002 de yayımlanan
Uluslararası Ticarette Ahşap Ambalaj Malzemesi Düzenleyici Normlar çerçevesinde; Ahşap
Ambalaj malzemeleri ile zararlı organizmaların ülkemizden yurt dışına ve yurt dışından ülkemize
girişini, taşınmasını ve yayılmasını önlemek” amacıyla gerekli usul ve esasların belirlendiği “Ahşap
Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve işaretlenmesine Dair Yönetmelik”in 27
Mayıs 2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı ve Yönetmelik hükümlerinin
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütüldüğü belirtilmektedir.
Anılan yazıda, ayrıca bütün ülkelerin; ithal ahşap ambalaj materyali için, bitki sağlığı
tedbirleri kapsamında uluslararası standartta (ISPM-15) belirtildiği gibi onaylanmış önlemleri
yürürlüğe koyduğu ve karantina kontrol birimleri tarafından, ahşap ambalaj malzemelerinin
kontrolünün sınır noktalarında çok sıkı bir şekilde yapıldığı ifade edilmektedir.
Yazıda ayrıca, firmaların ihracat işlemlerinde kullanacakları ahşap ambalaj
malzemelerinin gerekli standartlara uygun olması yönünde bilgilendirilmesini teminen, 5 Ekim 2017
tarihinde 10:00-12:00 saatleri arasında İstanbul Dış Ticaret Kompleksi Konferans Salonu’nda,
İMMİB tarafından ücretsiz bir seminer gerçekleştirileceği ve İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü
yetkililerince verilecek söz konusu seminere katılmak isteyen firmaların http://tinyurl.com/y8z9qlys
linkinde yer alan başvuru formunu doldurmaları gerektiği bildirilmektedir.
**************************************************
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6) REACH CLP BİYOSİDAL AYLIK BÜLTENİ HAKKINDA
Bilindiği üzere, REACH Tüzüğü (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction
of Chemicals / Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 1 Haziran 2007’de
yürürlüğe girmiş olup Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin
takibi önem arz etmektedir.
Diğer taraftan 1272/2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması,
Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğü de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe
girmiştir. Söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve
karışım üreten veya ithal eden firmaların, CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma,
etiketleme, ambalajlama ve bildirim yükümlülüğü vardır.
1 Eylül 2013 tarihinden itibaren uygulamada olan Biyosidal Ürünler Tüzüğü ise Birlik
bazında harmonizasyonun sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması, biyosidalle işlem
görmüş eşya yönetimi için ilgili şartların belirlenmesi, AB pazarına sürülecek biyosidal ürünler için
detaylı prosedürlerin ve denetim mekanizmasının kurulmasını hedeflemektedir.
Bu çerçevede; İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri’nden (İMMİB) alınan
yazıda; sanayicilerimizin REACH ve CLP Tüzüğü’nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine
getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin derlendiği, İMMİB REACH, CLP ve BİYOSİDAL
Yardım Masası Bülteni’ne http://reach.immib.org.tr/doc/Bulten107.pdf adresinden erişebilecekleri
bildirilmektedir.

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

7) ÇEŞİTLİ DUYURULAR


Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) ve DEİK/Türkiye-Venezuela İş Konseyi tarafından, Venezuela Devlet Başkanı
Nicolás MADURO'nun katılımları ile 6 Ekim 2017 tarihinde saat 16.30’da JW Marriott Hotel
Ankara’da, “Türkiye-Venezuela İş Forumu”nun gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
Yazıda ayrıca, söz konusu toplantıya katılmak isteyen firmaların en geç 5 Ekim 2017
Perşembe günü mesai saati bitimine kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/477/9514
adresinde yer alan formu doldurmaları gerektiği bildirilmektedir.
tarafından otomatik olarak üretilmiştir
***************************



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda; Cumhurbaşkanı Sayın Recep
Tayyip ERDOĞAN’ın 10-11 Ekim 2017 tarihlerinde Sırbistan’a gerçekleştireceği resmi
ziyaret kapsamında, DEİK/Türkiye-Sırbistan İş Konseyi tarafından muhatap kuruluşu Sırbistan
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Sanayi ve Ticaret Odası’nın işbirliği ile 10 Ekim 2017 tarihinde, Sırbistan’ın başkenti
Belgrad’da “Sırbistan-Türkiye İş Forumu” düzenleneceği ve bahse konu iş forumunu,
Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN’ın, Sırbistan Cumhurbaşkanı Sn. Aleksandar
VUCIC’in ve Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ’nin onurlandırmalarının öngörüldüğü
bildirilmekte olup, anılan ziyarete ilişkin taslak program ekte yer almaktadır.
Söz konusu yazıda, ziyarete, Sırbistan ile hâlihazırda iş yapan, iş yapmayı planlayan ve
Sırbistan’a yatırım ile ticaret imkânları konusunda bilgi sahibi olmak isteyen tüm firmaların
katılabileceği ve ziyarete katılmayı arzu eden firma temsilcilerinin, 5 Ekim 2017 Perşembe
günü mesai saati bitimine kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/476/9482
bağlantısında yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurarak, ödemeyi gerçekleştirmelerinin
önem arz ettiği, ayrıca ziyarete katılım bedeli ekonomi sınıf uçuşlu paket program için, 750
ABD Doları, business sınıf uçuşlu paket program için ise 1.350 ABD Doları olduğu ve
seyahatin özel uçakla gerçekleştirileceği, İstanbul – Sırbistan – İstanbul uçuşlarının, transfer,
tercüme hizmetleri ve diğer organizasyon giderlerinin katılım bedeline dâhil olduğu,
Sırbistan’ın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize talep etmediği ve ziyarete katılım
koşulları ve ziyarete ilişkin detayların, başvuru formunda yer aldığı ifade edilmektedir.
Ek: Ziyaret Taslak Programı

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