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

1) MISIR ÜRETİCİ KAYIT SİSTEMİ - GÜNCEL FİRMA LİSTESİ
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan
yazıda; 16 Mart 2016 tarihinden itibaren Mısır tarafından uygulanmakta olan üretici kayıt sistemine
ilişkin 28-30 Mart 2017 tarihlerinde düzenlenen ‘Dünya Ticaret Örgütü Ticarette Teknik Engeller
Komitesi Toplantısı’ çerçevesinde Mısırlı yetkililerle ikili görüşmeler gerçekleştirildiği
bildirilmektedir.
Ayrıca yazıda, bahse konu görüşmede gerekli belgeleri hazırlayıp başvurularını yapmış
olmalarına rağmen kayıt sürecini tamamlayamayan firmalar, listelerin Mısır tarafına iletildiğini ama
uygulamada gene bir iyileşme olmadığını ve bu duruma ilişkin Mısırlı yetkililerin konu hakkında
bilgilendirildiği belirtilmektedir.
Bu nedenle, sorunun çözülmesini teminen başvurularını yapmış ancak Mısır tarafından
kaynaklanan sorunlar nedeniyle sisteme kayıt yaptıramamış firmaların güncel listelerinin TİM’e
iletilmesini teminen, anılan firmaların bilgilerini en geç 24 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 11:00’e
kadar, Birliğimize ( Faks: 0.342.211 05 09 – 10 E-mail: gaibevrak@gaib.org.tr ) gönderilmesi rica
olunur.
**************************************************

2) “TÜRKİYE-ALMANYA JETCO I. DÖNEM TOPLANTISI” İLE
“TÜRKİYE-ALMANYA İŞ FORUMU”
GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Ekonomi Bakanlığı’nın bir yazısına istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM)
alınan yazıda; Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ ve Almanya Federal Cumhuriyeti Ekonomik
İşler ve Enerji Bakanı Brigitte ZYPRIES eş başkanlıklarında “Türkiye-Almanya Ekonomik ve
Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) I. Dönem Toplantısı” ile eş zamanlı olarak “Türkiye-Almanya İş
Forumu”nun 8 Mayıs 2017 tarihinde Almanya’da gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.
Bu itibarla; bahse konu ülke pazarında karşılaşılan sorunlar ile anılan toplantıda gündeme
getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin ekli formun doldurularak en geç 24 Nisan 2017
Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar, TİM’e iletilmek üzere, Birliğimize ( Faks: 0.342.211 05
09 – 10 E-mail: gaibevrak@gaib.org.tr ) gönderilmesi rica olunur.

**************************************************
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3) FAS ANTİ-DAMPİNG ÖNLEMİ
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda; Fas tarafından ülkemiz
menşeli “Buzdolapları” (Fas gümrük tarife verilerine göre 8418.10.00.11, 8418.10.00.19,
8418.21.00.10, 8418.21.00.91 ve 8418.21.00.99 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan)
ithalatına karşı yürütülmekte olan anti-damping soruşturmasının ön kararının 17 Nisan 2017
tarihinde açıklandığı ve ülkemiz firmaları için % 16.94 oranında geçici önlem tatbik edilmesine
hükmedildiği ifade edilmektedir.
Bahse konu yazıda, anılan geçici önleme ilişkin Fransızca rapor ile ön kararın
duyurusunun Müşavirlikleri vasıtasıyla edinildiği ve birer örneği ekte yer alan duyurudan da
görüleceği üzere, ilgili tarafların talebi üzerine bir kamu dinleme toplantısı düzenlenmesinin
mümkün olduğu, taleplerin 04.05.2017 tarihi saat 16:00’ya kadar kamuoyu duyurusunda yer alan
Bakanlık adresine iletilmesi gerektiği belirtilmektedir.
Bu itibarla, söz konusu kamu dinleme toplantısına katılmak isteyen firmaların bilgilerini
Ekonomi Bakanlığı’na iletilmesini teminen en geç 02 Mayıs 2017 Salı günü mesai saati bitimine
kadar, Birliğimize ( Faks: 0.342.211 05 09 – 10 E-mail: gaibevrak@gaib.org.tr ) gönderilmesi rica
olunur.
EKLER:
1. Kamuoyu Duyurusu
2. Rapor

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

4) GÜNEY AFRİKA İŞ İNSANLARI HEYETİ
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yazıda; Meclisleri organizasyonu ile 13-15
Haziran 2017 tarihleri arasında G. Afrika Cumhuriyeti'ne yönelik iş insanları heyeti düzenleneceği
ve Johannesburg şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke
girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü
bildirilmektedir.
Bahse konu yazıda, pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım
imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyete, petrol ve petrokimya ürünleri, makine ve
aksamları, tarım makineleri, paketleme ve kesme makineleri, madencilik makineleri, matbaacılık
makineleri, otomotiv ve yan sanayi ürünleri, elektrik motorları, jeneratör ve diğer güç sistemleri,
inşaat malzemeleri ve makinaları, tıbbi cihazlar, tıbbi ilaçlar, telefon cihazları ve ekipmanları, gıda
ürünleri ve ev tekstili sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal
ve ihraç eden veya enerji ile madencilik sektörlerinde Güney Afrika’ya yatırım yapmayı düşünen
firmaların katılımlarında fayda görüldüğü ifade edilmektedir.
3

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

Anılan yazıda, azami 30 katılımcıdan oluşacak söz konusu heyete katılmak isteyen
firmaların https://goo.gl/HZZRlf adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 23 Mayıs
2017 Salı günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak
biletleri, konaklama, toplantı ve transfer ile ilgili giderlerinin karşılanmasını teminen firmaların,
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282), (Iban No: TR63
0001 5001 5804 8000 9986 04), Dolar hesabına 1.100.-USD (katılımcının iptal etmesi durumunda
iadesiz) ödeme yapmaları gerektiği ve (Türk vatandaşları G. Afrika Cumhuriyeti’ne yapacakları 30
güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.) nitelikli bir heyet programının
gerçekleşmesi ve beklentilerin karşılanması adına eksiksiz doldurulan başvuru formları ile yapılacak
ödemelerin, son başvuru gününden önce gerçekleştirilmesinin büyük önem arz ettiği
belirtilmektedir.
Ayrıntılı Bilgi :
Şükrü SİYASAL: 0212 454 04 74 – sukrusiyasal@tim.org.tr
M. Akif KORKMAZ: 0212 454 03 85 – akifkorkmaz@tim.org.tr

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

5) AHŞAP AMBALAJ MALZEMESİ - BÖCEK SORUNU
Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda;
Vaşington Ticaret Müşavirliği’nden iletildiği üzere ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Bitki
Güvenliği Konvansiyonu (IPPC) kapsamında, tahta içinde yaşayan yedi farklı böcek ailesine mevcut
canlıların ahşap malzeme içinde tespit edilmesi halinde ürün ile ilgili herhangi bir işlem yapılmadan
ürünün geldiği ülkeye geri gönderilebildiği, ABD gümrüklerinde bu konuda bir risk değerlendirme
sistemi uygulandığı ve Tarım Bakanlığı uzmanlarınca denetim yapıldığı ülkemizden ABD’ye
yapılan ihracatta ahşap malzemelerde bu canlılara rastlanma sıklığı arttıkça ülkemizin risk
katsayısının yükseldiği, 2015 yılında da ülkemizin “under watch” kategorisinde “high risk”
kategorisine alınması sonucunda daha fazla sevkiyatın kontrol ve denetime tabii tutulduğu
belirtilmektedir.
Anılan yazıda devamla, ülkemizde ahşap malzemeden kasa/palet üreten bazı firmaların
karlılıklarını arttırmak için ucuz tahta kullanmakta olduğu, ısıl işlem ile kabuk temizlemesi
yapmadığı, paletlerin uzun süre açık havada bırakıldıkları ve ilaçlama işlemi gerçekleştirmedikleri
ifade edilerek ABD gümrüklerinde sorunlar yaşandığı ve ABD’ye gerçekleştirilen ihracatta
gümrüklerde yaşanabilecek benzeri sorunların artmasının ihracatı kesip maliyetleri arttırabileceği ve
ülke risk katsayısının yükselmesinin bu tür incelemelerin sistematik bir engel etkisi yaratmasına
zemin hazırlayabileceğinin de ayrıca belirtildiği ifade edilmektedir.

**************************************************
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6) COSME PROGRAMI KÜMELEME ÇAĞRISI
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı AB ve Dış
İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın bir sureti ekli yazısına istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden
alınan yazıda; Başkanlığın, Avrupa Birliği İşletmelerinin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği
Programı’nın (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized
Enterprises – COSME) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirildiği ve ulusal
katkı payının ödenmesi, programın izleme ve değerlendirmesinden sorumlu olduğunun bildirildiği
belirtilmektedir.
Yazının devamında, COSME Programı’nın bileşenlerinden biri olan Girişimcilik ve
Girişimci Kültür bileşeni kapsamında detayları ekte yer alan “COS-CLUSINT-2016-03-01 Clusters
Go International” proje teklif çağrısının yayınlandığı, ülkemizin programdan yararlanma
durumunun, projesi kabul edilen Türk yararlanıcılara ait bilgilerin mümkün olan en kapsamlı ve
güncel şekilde izlenmesi ve sürece teknik destek sağlanmasının Başkanlığın öncelikleri arasında yer
aldığı, bu kapsamda COSME programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanılabilmesi ve somut
faydalar elde edilebilmesini teminen, yapılacak başvurulara ilişkin süreçlerle ilgili gelişmelerin
abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr e-posta adresine iletilmesi gerektiği ifade edilmektedir.
**************************************************

7) ÇEŞİTLİ DUYURULAR


Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda; Karadeniz Ekonomik İşbirliği
Örgütü (KEİ) 25. Yıl etkinlikleri çerçevesinde T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ,
KEİ İş Konseyi’ne üye ülkelerin (Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan,
Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan)
Ekonomiden Sorumlu Bakanları, özel sektörü temsil eden ulusal kuruluşların üst düzey
yetkilileri ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla 11 Mayıs 2017 tarihinde Conrad İstanbul
Bosphorus Oteli’nde “Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri İş Forumu”nun
gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.
Yazıda devamla, anılan ülkelerde pazar payımızın artırılması ve yeni ihracat imkanlarının
oluşturulması amacıyla düzenlenecek İş Forumu kapsamında, söz konusu ülke girişimcileri
arasında iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin planlandığı ve konuk ülkelerden gelecek heyet
listeleri ile programa ilişkin güncellemelerin katılım teyidi veren firma temsilcilerine bilahare
iletileceği, bahsi geçen etkinliğe katılmayı arzu eden firmaların en geç 8 Mayıs 2017 Pazartesi
günü mesai saati bitimine kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/385/8662 adresli
internet bağlantısı üzerinden online kayıt yapmaları gerektiği ifade edilmekte olup, etkinliğin
taslak programı ekte yer almaktadır.
************************
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