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1) AB LİMANLARI HAKKINDA

Avrupa Komisyonu tarafından, 29 Haziran’da limanların finansal şeffaflığın artırılması ve
AB çapında liman hizmetlerine ulaşımda adil koşullar oluşturulması için Avrupa Parlamentosu’nca
yeni bir AB Regülasyonu yoluyla belirlenmesi konusunda hazırlanan teklif onaylanmıştır.
Bu itibarla, konuya dair Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazının içeriği aşağıdaki
gibi olup hazırlanan detaylı bilgi notu ayrıca ekte sunulmaktadır.
· Gelen-giden ürünlerin %74’ü AB’ye deniz yoluyla ulaştırılmaktadır.
· Yeni kurallar yoluyla limanların daha verimli hale getirilmesi ve 3 milyon kişiye istihdam
sağlayan bu önemli sektörde adil rekabetin sağlanması hedeflenmektedir.
· AB dışı ülkelerdeki limanlara ve tıkalı yollara alternatif olarak kısa deniz taşımacılığının
rekabetçiliğinin artırılması hedeflenmektedir.
· Daha rekabetçi tesisler ve süreçler yoluyla da ulaşımdaki kullanıcıların maliyetlerinin
azaltılması gereklidir.
· Şimdiye kadar AB limanları sadece yatay mevzuatlarla ve Anlaşma hükümleriyle
düzenlenmekteydi.
· Yeni kurallar Trans-Avrupa Taşıma Ağları’nda Çekirdek ağ olarak nitelendirilen listede yer
alan 300’ün üzerinde limanda uygulanacaktır.
· AB’de nakliyenin %96’sı ile yolcuların %93’ü bu TEN-T limanları arasında taşınmaktadır.
**************************************************

2) TÜRK - KIRGIZ 9. DÖNEM KEK TOPLANTISI HAKKINDA
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel
Müdürlüğünden alınan bir yazıya istinaden, Türkiye- Kırgızistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik
Komisyonu (KEK) 9. Dönem Toplantısının Başbakan Yardımcısı Sn. Tuğrul Türkeş ve Kırgızistan
Başbakan Birinci Yardımcısı Aalı Karaşev eşbaşbakanlıklarında 2016 yılı 4. çeyreğinde Ankara’da
gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.
Bu kapsamda söz konusu toplantı hazırlık çalışmalarında faydalanılmak üzere, TürkiyeKırgızistan ticari ilişkilerinde yaşanan sıkıntılar ve ilgili toplantıda gündeme getirilmesinde fayda
görülen hususlara ilişkin olarak üyelerimiz tarafından hazırlanan bilgi notlarının Meclislerine
iletilmek üzere en geç 13 Temmuz 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Genel
Sekreterliğimize iletilmesi gerekmektedir.
**************************************************

3) ÇHC GIDA ÜRÜNÜ İTHALATINDA YENİ UYGULAMA
Ekonomi Bakanlığından alınan yazıda, Pekin Ticaret Müşavirliğince Bakanlıklarına
iletilen bir yazıya atıfla; Çin Kalite Kontrol, Denetim ve Karantina İdaresi (AQASIQ)’nce başlatılan
yeni uygulama kapsamında sağlık gıdası (ilaç niteliğinde olmayıp vücudun belli kısımlarını
güçlendiren preperatlar gibi) ve özel diyet gıda, pasta ve bisküviler, şekerlemeler, baharatlar,
içecekler, içkiler, şekerlenmiş meyveler, meyve konserveleri ve diğer gıda ürünleri ve benzeri
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işlenmiş bazı gıda ürünlerinin; 01/10/2017 tarihinden itibaren (geçiş süreci 20/04/2016 tarihinden
başlamış olmakla birlikte) Çin’e ihracının ancak ilgili ülke makamlarınca verilecek ve daha önceden
AQSIQ tarafından onaylanmış olan resmi sağlık sertifikaları eşliğinde yapılabileceği ifade
edilmektedir.
Öte yandan, anılan Müşavirlik yazısında, AQSIQ yetkililerince, bu aşamada mezkur
uygulamanın spesifik olarak hangi ürünler ve hangi GTİP bazında yapılacağına dair bir bilgi
bulunmadığının, bunula birlikte mezkur uygulamanın genel itibariyle işlem görmüş ve paketlenmiş
gıda ürünlerini kapsadığının ifade edildiği belirtilmekte olup, keyfiyet gereğini teminen Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı’na iletildiği ifade edilmektedir.
**************************************************

4) AB ÜYE ÜLKELERİNDE KOBİ’LER ARASI PERSONEL
DEĞİŞİMİ HAKKINDA
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda, Rekabet ve Kalkınma için İnovasyon
Merkezi (İNOMER)’nin yazısına istinaden Avrupa Komisyonu’nca, AB üyeleri ve Türkiye’nin de
dahil olduğu seçili üçüncü ülkelerde bulunan KOBİ personellerinin geçici ve süreli olarak, eğitim ve
öğrenim amaçlı değişimlerine ilişkin, üniversite öğrencileri için gerçekleştirilen ERASMUS
programına benzer bir program olan MobiliseSME Programı etkisi üzerinde çalışıldığı bildirilerek,
konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye http://mobilisesme.eu/ internet sayfasından ulaşılabileceği ifade
edilmiştir.
Anılan yazıda devamla, Avrupa Komisyonu için İNOMER tarafından, Türkiye’de söz
konusu programının fizibilitesi, etkisi, organizasyonu ve özellikleri ile ilgili geri bildirim almak ve
programı geliştirmek için hazırlanan ve 19 Temmuz 2016 tarihine kadar doldurulabilecek ankete
http://www.surveygizmo.com/s3/2752814/f46379b9f256-TU internet sitesinden ulaşılabileceği
belirtilmiştir.

**************************************************
5) REACH CLP BÜLTENİ HAKKINDA
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri’nden (İMMİB) alınan yazıda aynen;
“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
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görmüş eşya yönetimi için ilgili şartların belirlenmesi, AB pazarına sürülecek biyosidal ürünler için
detaylı prosedürlerin ve denetim mekanizmasının kurulmasını hedeflemektedir.
Bu çerçevede; sanayicilerimizin söz konusu tüzüklerden kaynaklanan yükümlülüklerini
yerine
getirmelerine
yardımcı
olacak
bilgilerin
derlendiği,
http://reach.immib.org.tr/Portals/0/Bulten92.pdf adresinde yer alan İMMİB REACH, CLP ve
Biyosidal Yardım Masası bülteninin üyelerinizce incelenmesinde fayda görülmektedir.”
Denilmektedir.
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