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

1) PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda; 2014/8 sayılı Pazara
Giriş Belgeleri Desteği kapsamında “Ek-5 Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesi”ne
eklenmesinin uygun görüldüğü belirtilen belge, sertifika, kurum ve kuruluşlar ile ilgili detaylar ekte
yer almaktadır.
**************************************************

2) PODGORİTSA İHALE
Ekonomi Bakanlığı yazısına istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan
yazıda; Karadağ’ın başkenti Podgoritsa ve başkente bağlı olan Golubovei ve Tuzi Belediyelerinde
(FAZ I banliyö ve kırsal kesim) kamusal aydınlatma sisteminin rekonstrüksiyonu için LED lamba
satın alımı ve kurulması için ihale yapılacağı ayrıca son teklif tarihinin 12 Şubat 2018 olduğu
belirtilmekte olup detaylar ekte yer almaktadır.
**************************************************

3) TÜRKİYE-KARADAĞ STA’SI
Ekonomi Bakanlığı yazısına istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan
yazıda; 16-17 Kasım 2017 tarihlerinde Ankarada düzenlenen Türkiye-Karadağ Karma Ekonomik
Politikalar Komisyonu (KEK) 4. Dönem Toplantısı kapsamında, KEK eş başkanı ve Karadağ
Ekonomik Politikalar ve Finansal Sistemden Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Tarım-Kırsal
Kalkınma Bakanı Milutin SIMOVIC ile Ekonomi Bakanımız Nihat ZEYBEKCİ arasında bir ikili
görüşme gerçekleştirildiği belirtilerek, anılan görüşmede mevcut Türkiye-Karadağ STA’sının
kapsamının hizmet ticaretini ve diğer ilgili alanları da içerecek şekilde genişletilmesi ve STA
kapsamındaki tarım tavizlerinin iyileştirilmesi konularında mutabakata varıldığı ifade edilmektedir.
Yazıda devamla, bahse konu hususları görüşmek üzere 20 Aralık 2017 tarihinde
Ankara’da Türkiye-Karadağ STA Ortak Komitesi’nin ikinci toplantısı düzenlendiği, ilgili toplantıda
taraflar hizmet ticareti müzakerelerine başlanması ve ilk tur müzakerelerin 12-14 Şubat 2018
tarihinde gerçekleştirilmesi konusunda mütabık kaldıkları belirtilmektedir.
Bu kapsamda, bahse konu ülke pazarında karşılaşılan sorunların ekli form aracılığı ile
TİM’e gönderilmek üzere en geç 11 Ocak Perşembe günü mesai bitimine kadar Genel
Sekreterliğimize iletilmesi gerekmektedir.
**************************************************
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4) TÜRK STANDARTLARININ 2017 YILI SİSTEMATİK GÖZDEN
GEÇİRİLMESİ
Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) alınan yazıda; Uluslararası ve Avrupa Birliği
standart hazırlama prosedürleri gereğince, basımı üzerinden 5 yıl geçmiş olan Standartlar; revizyon,
tadil, yürürlükten kaldırılma veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla sistematik olarak
gözden geçirildiği, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan ve 2013 yılında yayımlanmış
bulunan Türk standartları ile bu uygulamaya paralel bir çalışma başlatıldığı belirtilmektedir.
Bu çerçevede, konunuz ile ilgili sektörel bazda sınıflandırılmış olan Türk Standartları
listesi ve bu standartların tarafınızdan gözden geçirilmesini müteakip doldurulması gereken
"sistematik gözden geçirme oy formu" aşağıdaki linkte verilmiş olup, söz konusu oy formunun
listedeki faaliyet alanınız ile ilgili her standart için ayrı ayrı doldurularak görüşlerinizin, her sektörel
grup için karşılarında verilen e-posta adresine ulaştırılması gerektiği ifade edilmektedir.
Sistematik gözden geçirme kapsamındaki standardlara erişmek için:
https://www.tse.org.tr/IcerikDetay?ID=2252&ParentID=4632
Eğer link çalışmıyor ise internet tarayıcınıza aşağıdaki adresi yazarak Sistematik gözden geçirme
kapsamındaki standartlara erişebilirsiniz.
https://www.tse.org.tr/IcerikDetay?ID=2252&ParentID=4632

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

5) IRAK YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ
Ekonomi Bakanlığı yazısına istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisin’nden alınan bir
yazıda; Irak Bakanlar Kurulu’nun 2017/393 sayılı kararı uyarınca, daha önce 0’la %100 arasında
değişen gümrük vergisi oranlarının %0,5, %10, %15 ve %30 olmak üzere dört sınıfa ayrılmış
olduğu, vergi oranlarının tespitinde yalnızca fasıl numarasının esas alındığı ve yeni tarife 01/01/2018
tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.
Yazıda devamla, vergi tahakkukunun ve tahsilatının kolaylaştırılmasını amaçlayan söz
konusu yeni tarife cetvelinin incelenmesinden; bugüne kadar vergiden muaf veya vergi oranı %5
olan eşya için vergi oranlarının %10’a çıkarıldığı, vergisi %40, %50 veya daha fazla olan eşyanın
vergilerinin ise %30’a indirildiği ifade edilmekte ve konuya ilişkin olarak hazırlanan karşılaştırma
tablosunun ekte iletildiği belirtilmektedir.
Yazıda ayrıca, IKBY-Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Irak Hükümeti arasında, IKBY
kontrolündeki sınır kapılarının merkezi hükümete devredilmesi konusunda anlaşma sağlandığına
dair haberler bulunsa da, halihazırda Irak’a ihracatımızda kullanılabilen tek kara sınır kapısı
konumundaki Habur Sınır Kapısı’nda IKBY’nin tarifesinin, Bağdatın kuzeyinde yer alan Safra İç
Gümrük Kontrol Noktası’nda ise Merkezi Irak’ın tarifesinin uygulanmaya, bir başka ifadeyle Türk
ihraç ürünlerine iki kez gümrük vergisi tatbik edilmeye devam edildiği belirtilmekte ve sorunun
çözümünü teminen Bakanlıkça girişimlere devam edildiği bildirilmektedir.
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**************************************************

6) KATAR, DOHA TİCARET HEYETİ
Türkiye İhracatçılar Meclisin’nden (TİM) alınan yazıda; T.C. Ekonomi Bakanlığı
koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ve THY işbirliği ile 19-22 Şubat 2018
tarihleri arasında Katar Devleti’nin başkenti Doha’ya yönelik bir Ticaret Heyeti düzenleneceği,
Doha şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Türkiye-Katar iş forumunun yanı sıra her iki
ülke girişimcilerini buluşturan ikili firma görüşmelerinin (B2B) gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü
belirtilmektedir.
Yazıda devamla, pazar payının artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım
imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyete, seracılık malzemeleri, yapı malzemeleri,
alçıpan levha, boyalar, yol uyarı levhaları, inşaat malzemeleri, otomotiv yedek parçaları, madeni
yağlar, sokak lambaları, iletişimde kullanılan kablolar, fiber optik kablolar, güç kabloları, yangına
dayanıklı kablolar, paratonerler, kesintisiz güç üniteleri, merkezi batarya sistemleri, aydınlatma
aygıtları, amplifikatörler, kapalı devre güvenlik sistemleri, havalandırma sistemleri, santrifüj ve ev
tipi pompalar, yangın pompaları, yangın hortumu makaraları, transformatörler, orta gerilimli elektrik
panelleri, baralar ve bara sistemleri, elektrikli su ısıtıcıları, plastikten boru bağlantı sistemleri, genel
gıda, bakliyat, meyve suları, kişisel bakım ürünleri, çocuk bezleri, mutfak eşyaları, genel
süpermarket ürünleri, sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara göre imal ve ihraç
eden firmaların katılımlarında fayda görüldüğü ifade edilmektedir.
Bu çerçevede, azami 35 firma temsilcisinden oluşacak heyete katılmak isteyen firmaların
en geç 31 Ocak 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar http://bit.ly/2CERSRX adresindeki
başvuru formunu eksiksiz doldurmaları ve organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak biletleri,
konaklama, toplantı, ve transfer işlemlerinden doğan giderlerinin karşılanmasını teminen 1.500-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 bestecoskuner@tim.org.tr ve yigiteser@tim.org.tr adreslerine e-posta ile göndermeleri
gerektiği belirtilmektedir (Tel: 02124540096 – 02124540385). Ödeme dekontları ulaştıktan sonra
katılım kesinleşmekte olup, etkinlik kapsamında uçak biletleri kesildikten ve otel rezervasyonları
yapıldıktan sonra katılımcıların katılımını iptal etmesi durumunda ücret iadesi yapılmayacağı
bildirilerek, nitelikli bir heyet programının gerçekleşmesi ve beklentilerin karşılanması için başvuru
formlarının eksiksiz doldurulması ve ödemelerin zamanında yapılmasının büyük önem arz ettiği
ifade edilmektedir.
**************************************************

7) AB TARIM MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİ
Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda; Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanan
tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak, AB nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinden
alınan 04.01.2018 tarihli yazının bir örneğinin ekte yer aldığı ifade edilmektedir.
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