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

1) ABD GSP 2018 - 2020 SÜRELER
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya istinaden Türkiye
İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda aynen; “ABD Başkanı Trump’ın 23 Mart 2018’de
imzaladığı, Federal Yönetime 2018’in kalan kısmında harcama yetkisi veren (H.R. 1625) “the
Consolidated Appropriations Act, 2018” ile Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP) uygulamasına
ilişkin bazı düzenlemeler yapıldığı belirtilmektedir. Bu kapsamda GSP’nin süresi geriye dönük 1
Ocak 2018’den itibaren 31 Aralık 2020’ye kadar uzatılmış; ayrıca, gözden geçirme süreleri,
süreçleri, usul ve esasları hakkında bazı yeni düzenlemeler getirilmiştir ifadelerine yer verilmiştir.
Konu hakkında ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından 4 Nisan 2018 tarihinde
“Federal Register”da yayımlanan; 2017-2018 dönemi yıllık ülke ve ürün gözden geçirmesi, başvuru
süreleri, GSP yenileme talepleri ve başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi
içeren duyuru Ek-1’de yer almaktadır. Duyurunun incelenmesinden de görüleceği üzere,
uygulamadan faydalanan GYÜ’lerin GSP statüleri, “CNL waiver” talepleri, GSP’den
faydalanabilecek madde/ürün kapsamları ve talepleri, “de minimis waiver“ itirazları, daha önce
kapsamdan çıkarılan ürünlerin yeniden GSP kapsamına alınması taleplerini içeren tüm başvuruların
16 Nisan 2018 (EST-gece yarısı) tarihine kadar USTR’a iletilmesinin gerekmekte olduğu
vurgulanmaktadır.
Diğer taraftan, Ek-2’de yer alan ayrıca özeti aşağıda bulunan listelerin incelenmesinden
“de minimis waiver”a ait listede ülkemiz için üç üründe, “redesignation” olabilecek ürünlere dair
listede ise 19 üründe
-

(“Liste II- De minimis waiver” da 0710.80.50-Domates, 2833.29.40-Krom Sülfat,
2840.11.00-Rafine Boraks için;

-

“List III-Redesignation” da ise 0802.51.00-Antep Fıstığı, 0804.20.60-Taze, Kuru İncir,
0813.10.00 Kuru Kayısı, 0910.99.40-Mercanköşk, 1806.20.22- Çikolatalar, 1901.20.05Fırıncılık karışımları, 2008.99.28- İşlenmiş İncir, 2515.12.20-Travertenler, 2810.00.00Borik Asit, 2840.19.00-Rafine Boraks, 6801.00.00-Tabiitaşlar, 6802.21.10-Mermer,
Traverten, 6802.91.20-Mermer, Traverten, 6802.91.25-Mermer, Traverten, 7113.19.50Kıymetli Metaller, 7408.19.00- Bakır Teller, 7413.00.10-Bakırdan Demetlenmiş Teller,
Kablolar, 7413.00.50-Bakırdan Demetlenmiş Teller, Kablolar, 7413.00.90-Bakırdan
Demetlenmiş Teller, Kablolar için,)
Türkiye için başvuru imkânının olduğu görülmektedir.

Öte yandan, söz konusu başvuruların olması durumunda “Ticaret Politikası Önlemleri
Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınan
Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve
Esasları” çerçevesinde İhracatçı Birliklerinin avukatlık ve/veya danışmanlık hizmet satın alımları
desteklenmektedir.” denilmektedir.
Ekler :
1. GSP- 2018-06783
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2. Kaynak

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

2) ISRAFOOD FUARI ÖN TALEP
Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nden (AKİB) alınan yazıda; 27-29 Kasım 2018 tarihleri
arasında İsrail/Tel Aviv’de düzenlenecek olan “35. ISRAFOOD Uluslararası Gıda, İçecek ve
İkramcılık Ticari Fuarı” Türkiye milli katılım organizasyonunun, bu yıl ikinci kez AKİB
organizasyonunda gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.
Bahse konu yazıda, ISRAFOOD 2018 Fuarı’na organizasyonları altında katılacak firmalar
için; yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, stand genel ve günlük temizlik
hizmeti, firma kayıt bedeli, web'e ve kataloğa giriş bedeli, fuar alanında verilecek diğer hizmetleri
(internet bağlantısı, ikram (çay-kahve-kurabiye) hizmetleri, katılımcı broşürü, stand genel ve günlük
temizlik hizmeti v.b.) içeren katılım bedelinin 585 $/m2 olduğu ve nakliye hizmeti (Ürünlerin tek
yön nakliyesi) dahil katılım bedelinin ise 650 $/m2 (ücretler tahmini olup milli katılım onayından
sonra kesin ücret bildirilecektir.) olarak belirlendiği ifade edilmektedir.
Yazıda devamla, fuar konusunun: süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, balık ve deniz
ürünleri, sebze, meyve ve kuru meyveler, bakliyatlar; makarna, pirinç, yağlar, hayvansal yağlar,
şeker, çay, kahve vb. dondurulmuş gıdalar, konserve gıdalar, unlu mamuller, bisküviler, ekmekler,
şekerler ve çikolatalar, sağlıklı ve organik ürünler, krakerler, dondurmalar, alkollü ve alkolsüz
içecekler, yiyecek ve içecek malzemeleri olduğu bildirilmektedir.
Söz konusu yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın milli katılımı onaylaması durumunda
2017/4 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ’i uyarınca ödenen katılım
bedelinin
desteklendiği
ve
ilgili
fuara
katılmak
isteyen
firmaların,
https://goo.gl/forms/ic46o4HRAcK3AuOo1 bağlantısında yer alan Online Başvuru Formu’nu
doldurarak, en geç 04 Mayıs 2018 tarihine kadar AKİB’e (E-posta: aybukedokudur@akib.org.tr )
göndermeleri gerektiği belirtilmektedir.
İlgili Kişi :
Aybüke Dokudur
Tel : 0324 325 37 37 (1134)

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

3) PERU & EKVATOR TİCARET HEYETİ
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yazıda; Ekonomi Bakanlığı
koordinasyonu, Meclisleri organizasyonu ve THY işbirliği ile 24-29 Haziran 2018 tarihleri arasında
Peru Cumhuriyeti ve Ekvator Cumhuriyeti’ne yönelik bir Ticaret Heyeti düzenleneceği, başkentler
Lima ve Kito’yu kapsayacak söz konusu organizasyonda Türkiye - Peru ve Türkiye - Ekvator iş
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forumlarının yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan ikili firma görüşmelerinin (B2B)
gerçekleştirilmesinijn öngörüldüğü ifade edilmektedir.
Bahse konu yazıda, pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım
imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyete, inşaat malzemeleri, tekstil ve hazır giyim
ürünleri, elektrikli ve elektriksiz makina cihaz ve parçaları, kimyasallar, otomotiv yan sanayi ve
yedek parça, kauçuk ve kauçuktan eşya (lastik), pompa ve kompresörler, cam ve cam eşya,
havalandırma, gıda, kuyumculuk ekipmanları, tekstil makinaları ve müteahhitlik, çikolata ve
şekerleme makineleri, kozmetik, hijyen ürünleri, kağıt ürünleri, demir-çelik ürünleri, plastik ürünler,
iplik/sentetik iplik, fındık, kuru meyve, traktör, kablo, transformatör, akü, medikal cihazlar, baharat,
zeytinyağı, şekerli/çikolatalı mamulleri, bisküvi, seramik ve buzdolapları/soğutucular/dondurucular,
makine (iş makineleri, madencilik makineleri, tarım makineleri, gıda üretimi ve
ambalajlamada/etiketlemede kullanılabilen makineler) sektörleri başta olmak üzere tüm sektörlerde
faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara göre imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda
görüldüğü belirtilmektedir.
Ayrıca yazıda, azami 20 firma temsilcisinden oluşacak heyete katılmak isteyen firmaların
en geç 10 Mayıs 2018 Salı günü mesai bitimine kadar https://goo.gl/4iNhCn adresindeki başvuru
formunu eksiksiz doldurmaları ve organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak biletleri,
konaklama, toplantı, ve transfer işlemlerinden doğan giderlerinin karşılanmasını teminen 2.750-USD
tutarındaki katılım ücretini Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube
kodu: 282), (IBAN No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), USD hesabına yatırmaları ve ödeme
dekontunu mehmetcesuroglu@tim.org.tr adresine e-posta ile göndermeleri gerektiği (Tel: 0212 454
04 86), ödeme dekontları ulaştıktan sonra katılımın kesinleştiği, etkinlik kapsamında uçak biletleri
kesildikten ve otel rezervasyonları yapıldıktan sonra katılımcıların katılımını iptal etmesi durumunda
ücret iadesi yapılamadığı, nitelikli bir heyet programının gerçekleşmesi ve beklentilerin karşılanması
için başvuru formlarının eksiksiz doldurulmaları ve ödemelerin vakitlice yapılmasının büyük önem
arz ettiği bildirilmektedir.
Ek : Heyet Taslak Programı
**************************************************

4) İHALE DUYURUSU
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda; Ekonomi Bakanlığı’nın bir yazısına
atıfla, Hong Kong yönetimince; makine-teçhizat, yazılım ve yangın aracı alımlarına yönelik
ihalelerin açıldığı ve firmalarımızın Hong Kong Hükümeti Lojistik Dairesi’nce (GLD- Government
Logistics Department) tutulan tedarikçiler listesine http://www.gldetb.gov.hk linkinden kayıt
yaptırarak, online hizmetlerden yararlanabilecekleri ve bir ihale açıldığında doğrudan bilgi sahibi
olabilecekleri, ayrıca GLD’nin tedarikçiler listesine kayıtlı firmaların yine aynı linkte yer alan
elektronik ihale sistemine girerek ihale dokümanlarını kendi bilgisayarlarına indirebilecekleri ifade
edilmektedir.
Ekler :
1. İhale Duyurusu (29 Mart 2018)
4

GÜNEYDOĞU ANADOLU İ HR ACATÇI Bİ R Lİ K LER İ
GENEL SEKR ETER Lİ Ğİ
2. İhale Duyurusu (6 Nisan 2018)
**************************************************

5) CEYLANPINAR TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SATIŞ İHALESİ HAKKINDA
Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda; 11.04.2018 tarihinde
yapılan 17.913,05 ton Mahsul Bugday satış ihalesinde 2 parti 700 tonun satıldığı ve geriye kalan 53
parti 17.219,05 ton için tekrar satış ihalesinin, ihalesinin Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda (Buğday
Pazarı Bürosu Satış Salonu’nda) 18.04.2018 tarihinde saat 10.00'da yapılacağı ve ihaleyle ilgili
evrakların www.tigem.gov.tr adresinde yayınlandığı ifade edilmekte olup, ihaleye ilişkin ekler ekte
yer almaktadır.

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

6) ÇEŞİTLİ DUYURULAR


Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda; Ekonomi Bakanı Sayın Nihat
ZEYBEKCİ’nin İran İslam Cumhuriyeti’ne ziyareti vesilesiyle, 17–19 Nisan 2018 tarihleri
arasında Tahran – İran’a bir özel sektör heyet ziyareti düzenleneceği, anılan ziyaret
kapsamında İran Ticaret, Sanayi, Madenler ve Ziraat Odaları Birliği ile “Türkiye – İran İş
Konseyi Ortak Toplantısı” ve ikili iş görüşmeleri yapılmasının öngörüldüğü ifade
edilmektedir.
Yazıda ayrıca, taslak programı ekli söz konusu ziyarete katılmak isteyen firmaların
https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/658/10788 adresinde yer alan anketi 16 Nisan 2018
Pazartesi günü mesai bitimine kadar doldurmaları gerektiği belirtilmektedir.
İlgili Kişiler :
Akın Dıblan / 0212 339 50 28 / adiblan@deik.org.tr
Aziz Toprak / 0212 339 5029 / atoprak@deik.org.tr

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


Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda; DEİK/Türkiye – Estonya İş
Konseyi ve Enterprise Estonia işbirliğiyle 23–25 Mayıs 2018 tarihleri arasında
Tallinn/Estonya’ya bir bilgi iletişim teknolojileri (ICT) ve girişimcilik heyeti ziyareti
gerçekleştirileceği ve program çerçevesinde Latitude59 etkinliğine indirimli katılım imkanı
sağlanacağı bildirilmektedir.
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Yazıda devamla, anılan ziyaret programı kapsamında 23 Mayıs 2018 Çarşamba günü
Estonya’nın e-ikamet hizmetinin ele alınacağı E-Estonia Showroom’a bir ziyaret
düzenleneceği, Estonya ekonomisinin gelişiminde bilgi teknolojilerinin rolü, dijitalleşme,
kamu ve özel sektör hizmetlerinde bilgi teknolojilerinin kullanımı ve ICT alanında iş yapma
mevzuatı hakkında bilgi verileceği ifade edilmektedir.
Bahse konu yazıda, ziyaret kapsamında 24 Mayıs 2018 tarihinde dünyanın her tarafından
katılacak önde gelen yatırımcılar ile girişimcilerin bir araya geleceği LATITUDE59
etkinliğine 25 Nisan 2018 tarihine kadar indirimli katılım imkanı sağlanacağı ve
LATITUDE59 hakkında detaylı bilginin https://latitude59.ee/about adresinde yer aldığı,
LATITUDE59 katılımı için sağlanan indirimli biletler için katılımcı firmaların başvuru
formunun doldurulmasını takiben DEİK ile irtibata geçmesi ve promosyon kodunu almaları
gerektiği, ayrıca girişimcilik ve bilgi iletişim teknolojileri alanında önemli
fırsatların
bulunduğu
Estonya
ziyaretine
katılmak
isteyen
firmaların
https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/657/10784 linkinde yer alan kayıt formunu en geç
25 Nisan 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar katılım koşulları çerçevesinde eksiksiz
doldurmaları gerektiği bildirilmektedir.
Ek: Taslak program ve katılım koşulları
Detaylı bilgi için irtibat kişisi :
Aycan Damalı – DEİK
Tel: 0212 339 50 74
E-posta: adamali@deik.org.tr
**************************
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