GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

1) KONGO CUMHURİYETİ İŞBİRLİĞİ TALEBİ
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün
yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yazıda; Dışişleri Bakanlığı’ndan
ulaşan bir yazıya atıfla, Brazavil Büyükelçimiz ile Kongo Cumhuriyeti Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Rigobert Maboundou arasında Şubat ayı içerisinde aşağıdaki hususlarda bir görüşme
gerçekleştiği belirtilmektedir.
Yazıda devamla anılan görüşmede;
- Kongo Cumhuriyeti tarafının ülkemizle tavukçuluk, yem fabrikası ve tarım yatırımları
alanlarında işbirliği yapma arzusunda olduğu,
- Bu sektördeki yatırımların %100 Türk yatırımı olabileceği gibi, Türk-Kongo ortak yatırım
olarak da düşünülebileceği, bu durumda Kongo Cumhuriyeti’nin Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla
hissedar olabileceği, devletin projeye ortak olmasının ilgili şirketimize gümrük, vergi ve ulaşım
konusunda belli kolaylıklar ve bazı istismarlara karşı koruma sağlayacağı,
- Ortak yatırımlara Afrika Kalkınma Bankası ve BDAC’den (Orta Afrika Kalkınma Bankası)
kredi bulma ihtimalinin de mevcut olduğu, Türk yatırımcıların ilgi duyması halinde firmalarımıza
tarım arazisi tahsis edilebileceği, Kongo Cumhuriyeti’nde 10 milyon hektar kadar kullanılmayan,
tarıma elverişli sulak arazi bulunduğu hususlarının gündeme geldiği ifade edilmektedir.
Ayrıca yazıda, Kongo Cumhuriyeti ile tavukçuluk tesisi ve yem fabrikası kurulması ve
tarım alanındaki yatırımlarda işbirliği yapılması konularında firmalarımızdan gelen görüşler
doğrultusunda bu ülkeye Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda bir heyet ziyaretinin
gerçekleşmesinin mümkün olduğu bildirilmektedir.
Bu kapsamda, konuya ilişkin olarak ekli Görüş Bildirim Formu’nun doldurularak en geç
09 Mart 2015 Pazartesi 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) EKVATOR HÜKÜMETİNİN İNDÜKSİYONLU OCAK PROJESİ
T.C. Kito Büyükelçiliği’nin yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda;
Ekvator Hükümeti’nin başlıca devlet projesi olarak ülkedeki gazla çalışan ocakları elektrikli
(indüksiyonlu) ocaklara dönüştürmeyi öngördüğü ve bu projenin ülkedeki genel altyapı projelerinin
bir unsuru olarak hayata geçirileceği ve Ekvator Sanayi ve Verimlilik Bakanlığı’ndan elde edilen
bilgilere istinaden aşağıdaki ayrıntılara yer verildiği ifade edilmektedir.
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· 17 Kasım 2014 tarihinden itibaren indüksiyonlu ocaklara gümrük vergisi uygulanmıyor
(%0).
· 29 Aralık 2014 tarihinden itibaren indüksiyonlu ocakların iç satışlarında ve ithalatında
KDV’ye benzer olan IVA vergisi alınmıyor.
· Yine 29 Aralık 2014 tarihinden itibaren indüksiyonlu ocakların ithalatında/üretiminde ve iç
satışlarında, %5’lik yurtdışına para hareketi vergisi uygulanmıyor.
· İndüksiyonlu ocakların ithalatı, üretimi ve iç satışlarının özel sektör tarafından
gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
· Bahse konu ocakların alımı için kredi sağlanması ve kullanımları için aylık 80 Kw elektriğin
ücretsiz verilmesi gibi son müşteriyi teşvik primleri vardır.
· Hükümet alım gücü/gelir düzeyi düşük kullanıcılar için önemli bir miktarda ocağın alınması
ile ilgili bir program tasarlamayı düşünüyor. Bu programdan sorumlu kişi Enrique
Arosemena’dır. (enrique.arosemena@administracionpublica.gob.ec)
· Ocakların şart koşulan özellikleri ekteki 101 numaralı Resmi Gazete’nin 15-25. sayfalarında
belirtilmektedir.
**************************************************

3) CEZAYİR EKONOMİK GELİŞMELER
T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün yazısına istinaden Türkiye
İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda; Cezayir Ticaret Müşavirliği’nden alınan yazıya atıfla,
Cezayir Ticaret Bakanı Amara Benyounes’in basına yaptığı bir açıklamaya atıfla, ihracat ve ithalat
lisanslarına ilişkin kanun taslağının halihazır da Parlamento’da onay sürecinde olduğunu ve söz
konusu süreç tamamlanır tamamlanmaz en geç iki hafta içerisinde uygulamaya konacağını
açıkladığı ve bahse konu kanun taslağının Ticaret Bakanlığı’na geniş bir inisiyatif alanı tanıdığını ve
yerel üretimi bulunan ürünlerin ithalatının tamamı ile yasaklanmasının bu yetkilerin içerisinde yer
aldığı bildirilmektedir.
Anılan yazıda ayrıca, Sn. Benyounes’in bazı ürünlerin ithalatının yasaklanmasının belirli
normlar ve standartlar kapsamında gerçekleştirileceğini bildirdiği, Sanayi Bakanlığı ile işbirliği
içerisinde oluşturulacak kriterler ile taklit ve düşük kaliteli ürünlerin ithalatının önüne geçileceğinin
altını çizdiği belirtilmektedir.
Yazının devamında, Ticaret Bakanı Benyounes’in, Merkez Bankası ile işbirliği içerisinde
gerçekleştirecekleri bir çalışma ile yasa dışı yollarla yurtdışına para transferini de engelleyeceklerini
ve bu kapsamda ithalatta yüksek faturalandırma ile mücadele edeceklerini de sözlerine eklediği
ifade edilmektedir.
**************************************************
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4) BULGARİSTAN TİCARET VE YATIRIM REHBERİ
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda; T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler,
Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün yazısına atıfla, Sofya Ticaret
Müşavirliğimizce “101 Soruda Bulgaristan Ticaret ve Yatırım Rehberi” ile “Bulgaristan Pratik
Bilgiler Notu” hazırlandığı belirtilmekte olup, ekte yer alan bahse konu rehberin ve notun
Bulgaristan’a yatırım yapmayı planlayan firmalarımıza fayda sağlayacağı düşünülmektedir.
**************************************************

5) BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği’nden (DAİB) alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı
koordinatörlüğü ve Genel Sekreterlikleri organizasyonu ile, Erzurum'da İhracat seviyesinin
yükselmesi, bölge ülkeleri ile yapılan ticaretin ve ihracatın artmasına, Dış Ticaret ile ilgili
öğrencilerimizin, firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların, bu konudaki bilgi ve becerilerini
geliştirme ayrıca nitelikli eleman yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, yıllık iş programları
çerçevesinde bilgilendirme seminerleri düzenlenmekte olduğu bu kapsamda, 02 Mart 2015 Pazartesi
günü 13.30 - 17.00 saatleri arasında DAİB Toplantı Salonu’nda,
- Türk Eximbank Kredi Programları,
- Türk Eximbank Sigorta Programları,
konularının işleneceği bir "Bilgilendirme Semineri”nin gerçekleştirileceği ve seminere katılmak
isteyen firmaların ekteki katılım formunu doldurarak DAİB’in 0442.214 11 89 -90 - 91 nolu
fakslarına veya daibarge@daib.org.tr adresine e-posta göndermeleri gerektiği ifade edilmektedir.
**************************************************
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