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

1) SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Ekonomi Bakanlığı’nın bir yazısına istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM)
alınan bir yazıda; Bakan Yardımcımız Fatih METİN'in başkanlığında, 2-3 Nisan 2017 tarihlerinde
Suudi Arabistan'a bir ziyaretin gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.
Yazıda devamla, anılan toplantı ile ilgili hazırlık çalışmalarında faydalanmak üzere
Ekonomi Bakanlığı görev ve yetki alanına giren konularda kaydedilen gelişmeleri ve gündeme
getirilmesinde fayda görülen diğer hususları içeren bilgi notlarının hazırlandığı ifade edilmektedir.
Bu itibarla; bahse konu ülke pazarında karşılaşılan sorunlar ile anılan ziyaret
çerçevesindeki toplantılarda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüşlerin ekli
form aracılığıyla en geç 27 Mart 2017 Pazartesi günü saat 11.00’e kadar, TİM’e iletilmek üzere,
Birliğimize ( Faks: 0.342.211 05 09 – 10 E-mail: gaibevrak@gaib.org.tr ) iletilmesi rica olunur.
**************************************************

2) SANAYİ ÜRÜNLERİNDE GÜMRÜK VERGİLERİNİN ASKIYA
ALINMASI UYGULAMASI HAKKINDA ANKET
Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Sanayi I. Daire Başkanlığı’ndan alınan
yazıda aynen;
“Bilindiği üzere, Ülkemiz ile AB arasında ihdas olunan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi
Kararı’nın 13 üncü Maddesi uyarınca sanayi ürünlerinde gümrük vergileri karşılıklı olarak
sıfırlanmış olup, üçüncü ülkelere ise Ortak Gümrük Tarifesi uygulanmaktadır.
Diğer taraftan, ucuz hammadde temin etmek suretiyle sanayicimizin rekabet gücünü
artırmak, modernize olmalarını sağlamak ve tüketici fiyatlarını düşürmek amacıyla, üçüncü
ülkelerden gümrük vergisi ile ithal edilen, Ülkemiz ile AB’ye üye ülkelerde yerli üretimi olmayan
Gümrük Birliği kapsamındaki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde
yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota
başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı Avrupa Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi
Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) tarafından müzakere edilerek karara bağlanmaktadır.
Bahsi geçen müzakereler sonucu gümrük vergisinin askıya alınması ve bu suretle gümrük
vergisi oranının düşürülmesi veya sıfırlanması kararlaştırılan ürünler Toplulukla eş zamanlı olarak
İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Listeye yansıtılmakta, ulusal tarife kontenjanları ise Bakanlar
Kurulu Kararı ve kotanın dağıtımına ilişkin yayımlanan Tebliğler çerçevesinde dağıtılmaktadır.
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Bu kapsamda, askıya alma ve tarife kontenjanının firmalara katkısını ölçme amacıyla
Dairemizce hazırlanan ekli anket 07/04/2017 tarihine kadar doldurularak mbayata@ekonomi.gov.tr
e‐posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.
İlgili Kişinin İletişim Bilgileri :
Merve BAYATA Uzman Yrd.
Tel : 0312.204 95 75
Email : mbayata@ekonomi.gov.tr
**************************************************

3) ÇEŞİTLİ DUYURULAR


Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda; T.C. Saraybosna Ticaret
Müşavirliği’nin yazısına atıfla, Bosna Hersekli üreticilerin elinde, Avrupa Birliği’nin (AB)
Birlik üreticilerini destekleyici fiyat politikası nedeniyle AB pazarına sevk edilemeyen
yaklaşık 8 bin tonluk kaliteli dondurulmuş ahududu stoğunun bulunduğu ve söz konusu
ürünlerin ülkemiz firmalarınca değerlendirilebileceği belirtilmekte olup, bahse konu ahududu
türleri ve üretici firmaların listesi ekte yer almaktadır.
Ek: Ahududu Satışının Detayları
T.C. Saraybosna Ticaret Müşavirliği
Tel: 00387 33 665 988
E-posta: saraybosna@ekonomi.gov.tr

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


Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda; DEİK / Türkiye – İrlanda İş
Konseyi organizasyonu ve Enterprise Ireland işbirliğiyle, 24 – 25 Nisan 2017 tarihlerinde
Dublin/İrlanda’da “Türkiye Günü” düzenlenmesinin planlandığı ve söz konusu etkinliği,
İrlanda’dan üst düzey işadamlarının yanı sıra, her iki ülkeden bakanların onurlandırmalarının
öngörüldüğü belirtilmektedir.
Yazıda devamla, “Türkiye Günü”nün iki ülke pazarlarındaki yatırım ve işbirliklerine ilişkin
fırsatların değerlendirilmesi ve ülkemizin bu işbirliklerinden en büyük faydayı sağlaması
amacıyla gerçekleştirileceği, uçuş organizasyonun katılımcıların kendileri tarafından
yapılacağı, ekli taslak program kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinliğe katılmayı arzu
eden firma temsilcilerinin 31 Mart 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar
http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/359/7890 bağlantısında yer alan başvuru formunu
eksiksiz doldurmaları gerektiği bildirilmekte olup, konaklamayla ilgili bilginin katılımcılara
bilahare iletileceği ifade edilmektedir.
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Detaylı Bilgi İçin :
Sn. Aycan Damalı – DEİK
Tel: 0212 339 50 74
E-posta: adamali@deik.org.tr

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