GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

1) YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yazıda; Türk Gıda Kodeksi Hazırlama
Yönetmeliği çerçevesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca hazırlanmış olan “Türk Gıda
Kodeksi Pestisitlerinin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği”ne ait taslak metnin
http://www.tarim.gov.tr/GKGM/Duyuru/187/tgk-pestisitlerin-maksimumkalintilari-yonetmeligitaslagi internet adresinde görüşe açıldığı ifade edilmektedir.
Bu itibarla, bahse konu taslak yönetmeliğe ilişkin görüş ve değerlendirmelerin ekli form
aracılığıyla en geç 11 Mayıs 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar, TİM’e gönderilmek
üzere, Birliğimize ( Faks: 0.342.211 05 09 – 10 E-mail: gaibevrak@gaib.org.tr ) iletilmesi rica
olunur.
**************************************************

2) ABD EYLEM PLANI
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
T.C. Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü’nün yazısına istinaden Türkiye
İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yazıda; ABD’nin gerek ekonomik gücü gerek ticaret hacmi
ile dünya ekonomisinin önde gelen ülkelerinden birisi olduğu ve ABD ile uzun yıllardır iki yakın
müttefik, iki stratejik ortak olmamıza rağmen ticari ve ekonomik ilişkilerimizin potansiyelinin
altında bulunmadığı, ABD ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizin daha ileri seviyelere çıkartılması
amacıyla özel sektör odaklı, sivil toplum örgütlerinin de katılımının sağlandığı yeni bir çalışma
başlatıldığı, bu çalışma sonucunda ABD Eylem Planı hazırlanmasının amaçlandığı belirtilmektedir
Bu itibarla; ekli format çerçevesinde, ABD ile ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimizin
geliştirilmesini teminen hedef ve eylem önerilerinin TİM’e iletilmek üzere en geç 10 Mayıs 2016
Salı günü mesai bitimine kadar, Birliğimize ( Faks: 0.342.211 05 09 – 10 E-mail:
gaibevrak@gaib.org.tr ) iletilmesi rica olunur.
**************************************************

3) MEKSİKA EYLEM PLANI
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yazıda; T.C. Ekonomi Bakanlığı
Anlaşmalar Genel Müdürlüğü’nün yazısına atıfla, ülkemiz ile Latin Amerika ve Karayipler bölgesi
arasındaki mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacı ile ülkemizin 2015 yılında
bölgeye ihracatında 2. sırada ve bölgeden ithalatında ise 3. sırada yer alan Meksika’nın,
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Bakanlıklarınca “Hedef Ülkeler”den biri olarak belirlendiği ve Bakanlık bünyesinde “Meksika
Eylem Planı” hazırlık çalışmalarının sürdürüldüğü belirtilmektedir.
Bu nedenle; bahse konu eylem planında yer alması uygun görülen eylem önerilerinin,
ekteki format üzerinden doldurularak TİM’e iletilmek üzere en geç 05 Mayıs 2016 Perşembe günü
mesai bitimine kadar, Birliğimize ( Faks: 0.342.211 05 09 – 10 E-mail: gaibevrak@gaib.org.tr )
iletilmesi rica olunur.
**************************************************

4) STANDART TASARISI HAKKINDA
( SÜRELİ )
Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) ekte yer alan “tst 4449 Kuru ve Kurutulmuş Meyve
Kokteyli” standart tasarısına ilişkin olabilecek görüşlerin en geç 10 Haziran 2016 Cuma günü
mesai bitimine kadar, TSE’ye gönderilmek üzere, Birliğimize ( Faks: 0.342.211 05 09 – 10 Email: gaibevrak@gaib.org.tr ) iletilmesi rica olunur.
**************************************************

5) TACİKİSTAN DUŞANBE TİCARET HEYETİ
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yazıda; Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu
ve Meclisleri organizasyonu ile 18-20 Mayıs 2016 tarihleri arasında Tacikistan’a yönelik bir ticaret
heyeti düzenleneceği ve başkent Duşanbe şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda İş
Forumu’nun yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan ikili iş görüşmelerinin
gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.
Yazıda ayrıca, pazar payımızın artırılması ve Tacikistan’a yönelik yeni iş ve yatırım
imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyete tarım makinaları, seracılık ekipmanları,
damla su sulama sistemleri, sulama tesisleri, elektrikli ev aletleri, mücevherci eşyaları ve aksamları,
halıcılık, tohum, gübre, tahıllar, un ve unlu mamuller, hidroelektrik santralleri, ilgili ekipman ve
aksamları, pamuk işleme makinaları, tekstil, hazır giyim, inşaat, inşaat malzemeleri, kişisel bakım
ürünleri, bebek bezleri sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri
imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görüldüğü ifade edilmektedir.
Bahse konu yazıda, anılan heyete katılmak isteyen firmaların http://goo.gl/iNPScu
bağlantısında yer alan başvuru formunu en geç 6 Mayıs 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar
doldurmaları ve organizasyon kapsamındaki uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer, tercümanlık
ve vize işlemleri ile ilgili giderlerin karşılanmasını teminen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282), (Iban No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04),
Dolar hesabına 1.000.- USD (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) avans ödemesini yaparak
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ilgili ödeme dekontunu
belirtilmektedir.

bestecoskuner@tim.org.tr

e-posta

adresine

iletmeleri

gerektiği

Ayrıntılı Bilgi:
Tel: 0212 454 00 96
Beste COŞKUNER bestecoskuner@tim.org.tr
Merve YILDIZ GÜLER merveyildiz@tim.org.tr Tel: 0212 454 04 88
**************************************************

6) DİR KAPSAMINDA MISIR İTHALATI
Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda aynen; “ Bilindiği üzere, İhracat: 2011/1 sayılı
Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Genelgesi’nde ‘’DİR kapsamında “15
Ağustos – 30 Kasım” tarihleri arasında mısır ithalatına izin verilmez. Ancak, ihracat taahhüdüne
konu eşyanın ihracatının tamamının gerçekleştirilmesini müteakip bu dönemde de ithalata izin
verilir.” hükmü çerçevesinde ülkemizde mısırın iç piyasadaki arz talep dengesini sağlayarak fiyat
dalgalanmalarının önlenmesi amaçlanmaktadır. İhracat taahhüdünü tamamlayan firmalara ise ithalat
dönem kısıtlaması uygulanmamakta, bu kapsamda, 15 Ağustos-30 Kasım tarihlerinde de ithalat
hakkı verilmektedir.
Diğer taraftan, bahse konu genelgeye eklenen geçici 6’ncı maddenin “Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenmiş mısır ithalatını öngören Dahilde İşleme İzin Belgeleri
kapsamında 30 Kasım 2016 tarihine kadar mısır ithalatı yapılamaz” hükmü çerçevesinde,
10/04/2016 tarihinden itibaren düzenlenen ve mısır ithalatını öngören Dahilde İşleme İzin Belgeleri
kapsamında ihracatın tamamı gerçekleşse dahi 30 Kasım 2016 tarihine kadar mısır ithalatına izin
verilmeyecektir.” denilmektedir.
**************************************************

7) FI İSTANBUL 2016 ALIM HEYETİ
İstanbul İhracatçı Birlikleri’nden (İİB) alınan yazıda; Ekonomi Bakanlığı
koordinasyonunda Birlikleri organizasyonunda, Messe Stuttgart Ares Fuarcılık Ltd. Şti tarafından
4-6 Mayıs 2016 tarihleri arasında "Uluslararası Fİ İstanbul 2016 Gıda Bileşenleri, Çözümleri,
Yardımcı ve Katkı Maddeleri Fuarı” ile eş zamanlı olarak, 3 Mayıs 2016 tarihinde, özel sektör
temsilcilerinin katılımıyla alım heyeti programları gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
Söz konusu yazıda; http://www.iib.org.tr/tr/diger-duyurular-fi-istanbul-2016-alimheyeti.html adresinde detayları yer alan ve aşağıda verilen İİB adresinde 3 Mayıs 2016 Salı günü
gerçekleştirilecek olan ikili görüşmelere katılmak isteyen firmaların, görüşme talep ettikleri
firmaları işaretlemek suretiyle, dahil olmak istedikleri fuar alım heyetine ilişkin ekte yer alan
başvuru formunu doldurarak en geç 2 Mayıs Pazartesi günü saat 15:00'e kadar İİB’nin
hububat@iib.org.tr e-posta adresine iletmeleri gerektiği ifade edilmektedir.
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İİB Adresi :
Dış Ticaret Kompleksi
Çobançeşme Mevkii Sanayi Caddesi
C Blok Yenibosna / İstanbul
**************************************************

8) IRAK HAKKINDA
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda; Ekonomi Bakanlığı’nın bir yazısına atıfla;
Irak’a yapılan ihracatta, yetkilendirilen gözetim firmalarınca ürünlerin mal ihraç ülkesinde iken sevk
öncesi inceleme uygulamasına tabi tutulması uygulamasının, Merkezi Irak Yönetimi tarafından
01/07/2011, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından ise 12/05/2012 tarihinde başlatıldığı
ve gözetim yapmakla sorumlu olan firmaların doğrudan Merkezi Irak ve IKBY yetkili otoritelerince
atandığı belirtilmektedir.
Yazıda devamla, özellikle ihracatçıların konuyla ilgili doğru ve zamanında
bilgilendirilmesini teminen, halihazırda sevk öncesi inceleme yapmakta olan kuruluşların
sözleşmelerinin devam edip etmediğine dair Bağdat Ticaret Müşavirliği ve Erbil Ticaret
Ataşeliği’nden alınan bilgiye göre, 2016 yılı itibariyle, TÜV Rheiland ve Bureau Veritas
firmalarının hem Merkezi Irak, hem de IKBY; SGS, Cotecna ve Baltic Control firmalarının ise
sadece IKBY adına sevk öncesi inceleme yapmak üzere görevlendirildiği ayrıca, Cotecna ve Baltic
Control firmalarının 2015 yılında Merkezi Irak adına yapmakta olduğu sevk öncesi inceleme
görevine son verildiği ifade edilmekte olup, adı geçen firmaların iletişim bilgileri ekte yer
almaktadır.
EK: Irak Sevk Öncesi İnceleme Yetkili Şirketleri
**************************************************

9) AMBALAJ TASARIM YARIŞMASI 2016
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri’nden (İMMİB) alınan yazıda; katma değeri
yüksek ürünlerin geliştirilmesi, tasarım etkinliklerinin yaygınlaştırılması ve özendirilmesi ile plastik
ve metal ürünler sektörlerinin ihracata yönelik rekabet gücünün artırılması amacıyla, Ambalaj
Tasarım Yarışması’nın Birlikleri tarafından bu yıl üçüncü kez düzenleneceği ve öğrenci ve
Profesyonel alt kategorilerinde, plastik ambalaj ürünleri, metal ambalaj ürünleri ve konsept
kategorisi (kültürü ambalajla) olmak üzere 3 kategoride düzenlenen yarışmada toplam 159 bin TL
para ödülü verileceği bildirilmektedir.
Söz konusu yazıda, birincilik ödülü kazanan yarışmacıların, yurtdışında düzenlenen
seminer/fuar veya kurs katılımıyla ödüllendirileceği, dereceye giren yarışmacıların ise 2 yıl süre ile
yurtdışı eğitime gönderilebilecekleri ve son başvuru tarihi 09 Eylül 2016 Cuma saat 17:00’ye kadar
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olan Ambalaj Tasarım Yarışması’na ilişkin detaylara İMMİB’in web sitesinden
(www.ambalajtasarimi.org) ulaşılabileceği; ayrıca sosyal medya üzerinden, facebook
(www.facebook.com/ambalajtasarimyarismasi),
twitter
(http://twitter.com/AmbalajTY)
ve
instagram (http://www.instagram.com/ambalajty) sayfalarından yarışmanın takibinin yapılabildiği
ifade edilmektedir.
**************************************************

10) UTİB TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE
AR-GE PROJE PAZARI ZİRVESİ
Uludağ İhracatçı Birlikleri’nden (UİB) alınan yazıda; Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği
tarafından organize edilen “UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe AR-GE Proje Pazarı
Zirvesi”nin sekizincisinin uluslararası düzeyde 12-13 Mayıs 2016 tarihlerinde, “AR-GE Proje Pazarı
Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu” ile eş zamanlı olarak ekli program dahilinde Bursa’da,
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve BEBKA Organizasyon ortaklığı ile gerçekleştirileceği
ifade edilmekte olup, konuya ilişkin detaylı bilgiye http://www.utibargeprojepazari.com/ adresinden
erişilmesi mümkündür.
**************************************************

11) ÇEŞİTLİ DUYURULAR


Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan bir yazıda; eşbaşkanlığını T.C. Başbakan
Yardımcısı Sayın Numan KURTULMUŞ’un yaptığı Türkiye–Belarus Hükümetlerarası Karma
Ekonomik Komisyonu (KEK) 9’uncu Dönem Toplantısı ile eş zamanlı olarak, 25–27 Mayıs
2016 tarihlerinde Belarus’un başkenti Minsk’te Türkiye–Belarus İş Konseyi Ortak Toplantısı
ve İş Forumu’nun düzenleneceği ve etkinliğe Sayın Numan KURTULMUŞ ve KEK Belarus
tarafı Eşbaşkanı ve Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Vladimir MAKEY’in yanı
sıra, Belarus’un kamu kurumlarının, önde gelen sanayi işletmelerinin yetkilileri ve özel sektör
temsilcilerinin katılacağı bildirilmektedir.
Yazıda devamla, Minsk çalışma ziyareti ve İş Konseyi Ortak Toplantısı’na otomotiv sanayii,
makine imalatı, tekstil ve hazır giyim, inşaat ve inşaat malzemeleri üretimi, bankacılık ve
finans, turizm, ağaç işleme ve mobilya üretimi öncelikli olmak üzere, birçok sektörden şirket
ve kurumların katılımının önem taşıdığı ve ziyaret kapsamında her sektör için ayrı bir program
düzenlenmesinin ve ilgili Belarus işletmelerinin ziyaret edilerek, iş görüşmeleri yapılmasının
öngörüldüğü belirtilmektedir.
Ayrıca yazıda, bahse konu ziyaret programına iştirak etmek isteyen şirket ve kurum
temsicilerinin
16
Mayıs
2016
Pazartesi
günü
saat
18:00’e
kadar
http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/193/6747 adresinde yer alan formu eksiksiz doldurarak,
kayıt yaptırmaları ve 1.000 Dolar tutarında avansın başvuru formunda belirtilen hesaba
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yatırıldığını gösteren banka dekontunu, katılımcının pasaportunun resimli sayfa fotokopisi ile
birlikte DEİK’e (İlgili: Elnur Osmanov, E-posta: eosmanov@deik.org.tr, Tel: 0212 339 50 67)
iletilmesi gerektiği, İstanbul – Minsk – İstanbul uçak biletlerinin, Minsk’te iki gecelik
konaklama, transferler, tercüme hizmetleri, toplantı ve organizasyon giderleri vs. kalemlerden
oluşan toplam katılım bedelinin önümüzdeki günlerde belirleneceği, ödenmesi gereken fark
tutarı avansını yatırarak başvuruda bulunan katılımcılara bildirileceği, avans olarak yatırılan
meblağın organizasyonla ilgili ön ödemelerde kullanıldığı ve katılımdan vazgeçilmesi halinde,
iade edilemediği ve ziyaret programı ekli olan Türkiye–Belarus İş Konseyi Ortak
Toplantısı’nın ayrıntılı programı katılacak şirket ve kurum temsilcilerine ayrıca iletileceği
ifade edilmektedir.
***************************
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