GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

1) KÜBA YABANCI YATIRIM MEVZUATI
Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda;
Havana Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atıfla, Küba Dış Ticaret ve Yabancı Yatırımlar
Bakanlığı'ndan (MINCEX) alınan ve Küba Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak 28 Haziran 2014
tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni yabancı yatırım mevzuatının Türkiye İhracatçılar Meclisi
Ankara Temsilciliği’ne iletildiği, yeni mevzuatın ve sağlayacağı avantajların "Mariel Özel Kalkınma
Bölgesi”ne matuf mevzuat bağlamında sağlanan kolaylıklar ile beraber telakki edilmesinin yerinde
olacağı, söz konusu yeni mevzuatın, gelir, istihdam vergilerinde önemli avantajlar getirdiği, mezkur
düzenlemede zikredilen öncelikli sektörlerin ise,












Tarım ve ormancılık (tütün hariç olmak üzere)
Gıda (ıstakoz hariç olmak üzere)
Şeker (mevcut tesislerin modernizasyonuna matuf projeler)
Tüm sanayi yatırımları prensip olarak öncelikli değerlendirilecektir. Yapısal değişime
hizmet edecek olanlar (kimya, demir-çelik ve elektronik) ayrıca desteklenecektir.
Turizm (yeni otel ve golf tesisi yatırımı)
Taşımacılık ve lojistik
Sağlık-sağlık turizmi (DTÖ Hizmetler Ticareti Genel Anlaşması mod-2 ile uyumlu
olarak)
Müteahhitlik ve inşaat
Enerji ve madencilik
Toptancılık-mağazacılık ve perakendecilik alanlarının modernizasyonuna yönelik
yatırımlar
Eczacılık ürünleri ve biyoteknoloji (Küba'nın güçlü olduğu bu alanda üretim
kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir.)

olduğunun belirtildiği ve Küba'da yeni yabancı mevzuatının uygulanmasına yönelik 5 adet
Kararnamenin yürürlüğe konulacağı, bunların, MINCEX'e sunulacak projelerin değerlendirilmesi ve
fizibilitesi ile istihdama matuf yeni düzenlemeleri, Merkez Bankası'nın banka hesapları ve yurtdışı
para transferleri ile ilgili yeni uygulamalarını içerdiği ifade edilmektedir.
Bahse konu yazıda ayrıca, Küba'da uygulanacak yeni mevzuat çerçevesinde yabancı
sermayeli firmaların oluşumu, yetkilendirilmeleri ve işe başlamaları sürecinin kolaylaştırıldığı, bu
çerçevede, "en geç 60 gün içerisinde” faaliyete geçişin öngörüldüğü, yüzde yüz yabancı sermayeli
firma oluşumuna olanak tanındığı, firma türüne göre hangi vergi avantajlarından yararlanılacağı
hususunun yatırım kanununda detaylıca düzenlendiği, muhtemel ihtilaflar olması ve ülke içi
mekanizmalardan sonuç elde edilememesi halinde firmalara uluslararası tahkime gitme hakkı
tanındığı belirtilmektedir.
Konuya ilişkin Küba Yeni Yabanca Yatırım Mevzuatı’na http://www.gaib.org.tr/ekler/mevzuat.pdf
linkinden erişilmesi mümkündür.
**************************************************
2

GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

2) AVUSTRULYA'YA İHRAÇ EDİLEN TAHİN HELVA
Sidney Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği’nin yazısına istinaden Ekonomi Bakanlığı’ndan
alınan yazıda; Türkiye'de yerleşik Koska Helvacısı Merter isimli firma tarafından üretilen ve A
GURBUZ&S GURBUZ firması tarafından Avustralya’ya ithal edilen tahin helvası ve kakao
helvasında, Avustralya Gıda Denetim Programı kapsamında Gıda Standartları Koduna uygun olarak
yapılan denetim sonucunda 125g salmonella bulunduğu, söz konusu üründe tespit edilen
salmonella miktarının yasal limitin (standart:http://www.daff.gov.au/biosecurity/import/food/riskfood/sesameseeds ) üzerinde olması nedeniyle insan sağlığı ve güvenliği açısından ''riskli gıdalar''
kategorisinde değerlendirildiği ve bundan sonra mezkur firmadan yapılacak her türlü yüklemenin ve
söz konusu ürünün %100 denetime tabi tutulacağı ayrıca; Avustralya'nın insan sağlığı, can ve mal
güvenliği, tüketicinin ve çevrenin korunması açısından sıkı karantina ve ürün güvenliği kontrolleri
gerçekleştirdiği, bu kontrollerin ithalat sürecini uzattığı ve maliyetleri olumsuz etkilediği, bu itibarla
ülkemizin Avustralya’ya olan bahse konu üründe ihracatının aksamaması ve ülke imajımızın
zedelenmemesi açısından, bu ülkeye yapılacak ihracatta anılan ülke standartlarına uygun mal
sevkiyatlarının önem arz ettiği ifade edilmektedir.

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

3) E-FATURA HAKKINDA
Ekonomi Bakanlığı Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları kapsamında talep olunan fatura
asılları ile Maliye Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan elektronik fatura düzenlemesi
hususlarına ilişkin tereddüt hasıl olduğuna ilişkin, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazı ekte yer
almaktadır.

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

4) 2014 YILI GEÇİŞ BELGESİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ
(NİSAN REVİZYONU)
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda; Uluslararası Karayolu Taşıma
Anlaşmaları ve bunlara bağlı olarak imzalanan Protokoller uyarınca Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı'nca sağlanan geçiş belgelerinin Türk taşımacılarına dağıtım işlemleri, Geçiş
Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde yürütüldüğü belirtilmektedir.
Ayrıca yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın yazısına atıfla,
22.04.2014 tarihinde yapılan Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi ile ilgili Danışma
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Komisyonu toplantısında ilgili kurum/kuruluşların görüşleri, taşımaların sonlandığı ülkelere ait sefer
sayıları ve mevcut geçiş belgesi kotaları ile belge kullanım oranları dikkate alınarak, Geçiş Belgesi
Dağıtım Esasları Yönergesi'nin güncellendiği ve www.kugm.gov.tr adresinde yayınlandığı
bildirilmektedir.
**************************************************

5) ORGANİK ÜRÜNLERİN AB'YE İHRACATI
Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda; Avrupa Birliği’nin (AB) üçüncü ülkelerden
organik ürün ithalatına ilişkin kurallar 8 Kasım 2008 tarihli ve 1235/2008 sayılı Komisyon
Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde belirlendiği ve anılan Yönetmeliğin Ek-3'ünde mevzuat
bakımından eşdeğer kabul edilen ülkelerin listesinin Ek-4'ünde ise üçüncü ülkelerde denetim
yapmaya ve denklik sertifikası vermeye yetkili kontrol kuruluşlarının listesinin yer aldığı
belirtilmektedir.
Yazıda devamla, 16 Haziran 2014 tarihli 644/2014 sayılı Uygulama Yönetmeliği ile anılan
Yönetmelikte bir takım değişiklikler yapıldığı, söz konusu Ek'lere, ülkemizden AB'ye organik ürün
ihracatı yapacak firmalara denklik sertifikası verebilecek yeni kontrol kuruluşları ve halihazırda söz
konusu yetkiye haiz bazı kuruluşlar için ise kontrol yapabilecekleri yeni ürün kategorileri
eklendiğinin görüldüğü ifade edilmekte olup, ilgili Uygulama Yönetmeliğine
http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:177:FULL&from=EN
internet
adresinden ulaşılabilmektedir.
**************************************************

6) CEYLANPINAR TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
“MAHSUL BUĞDAY SATIŞ İHALESİ” HAKKINDA
Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda; işletmelerine ait,
Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda (Buğday Pazarı Şubesi Satış Salonu’nda) 30.06.2014 tarihinde tekrarı
yapılan ve satışı gerçekleşmeyen 22 parti 5.000 ton Mahsul Buğday için 02.07.2014 tarihinde saat
10.00'da pazarlık usulü satış ihalesi yapılacağı ifade edilmekte olup, ihale davetiyesi ektedir.
**************************************************

7) ÇEŞİTLİ DUYURULAR


Ticaret Müşavirliklerimiz tarafından Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’ne iletilen ihale ve
fuarlara ilişkin bilgilere aşağıda yer alan linklerden ulaşılabilmektedir.
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İhaleler
- Mozambik
- Mozambik
- Hong Kong
- Kongo
Fuar
- İran
- Bosna Hersek
***************************

5

