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1) ABD GTS PROGRAMI
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yazıda aynen; “Bilindiği üzere, 3 Mart
2017 tarih ve 12287 sayılı ABD Resmi Gazetesi’nde (Federal Register) yayımlanan Ek 1’de yer alan
duyuruda GTS 2016/17 yılı ürün değerlendirilmesinde ele alınmak üzere muhtemel “de minimis
waiver” istisnası ve önceki yıllarda Rekabet İhtiyacı Limitleri nedeniyle GTS’den çıkartılmış
ürünlerin yeniden GTS kapsamına alınmasına (Redesignation) dair lehte ve aleyhte yorumlara ilişkin
yazılı başvuruların 22 Mart 2017 tarihine kadar yapılabileceği ifade edilmektedir. Ayrıca "de
minimis waiver" istisnaları GTS yıllık gözden geçirme sürecinde başvuruya gerek duyulmaksızın
otomatik olarak değerlendirilmektedir.
Ek 2’de yer alan duyuru ekindeki;
• 1 Numaralı listede; halihazırda başvurusu yapılmış ve değerlendirilmesi tamamlanmış ya
da devam etmekte olan “CNL istisnası” başvurularına ilişkin sonuçlar yer almaktadır.
İncelenmesinden anlaşılacağı üzere, 2016 yılında ABD’nin ilgili üründe toplam
ithalatından % 52 pay alan Türkiye menşeli 6801.00.00 tarifeli doğal taştan kaldırım
taşları ürünü için herhangi bir başvuru yapılmamış olup, söz konusu ürünün 1 Temmuz
2017 tarihi itibariyle GTS uygulamasından çıkarılması öngörülmektedir.
• 2 Numaralı listede yer alan ürünler “de minimis waiver” uygulamasına tabi ürünleri
içermektedir. İncelenmesinden anlaşılacağı üzere 6 adet Türk ürünü bu kapsamda
değerlendirilmektedir.
• 3 Numaralı listede yer alan ürünler “Redesignation” kapsamında değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda yer alan Türk ürünleri; 0711.90.30 tarifeli kapariler, 0910.99.40 tarifeli
kekik, 1806.20.22 tarifeli çikolata, 1901.20.05 tarifeli kek karışımları, 2008.50.20 tarifeli
kayısı püresi, 2008.99.28 tarifeli işlenmiş incir, 2515.12.20 kesilmiş mermer, 2819.10.00
krom trioksid, 6802.21.10 ve 6802.91.20 tarifeli traverten, 7113.19.50 tarifeli değerli
metallerden mücevherat, 7408.19.00 tarifeli rafine bakır, 7413.00.10 ve 7413.00.90
tarifeli bakır kablolardır.
Ayrıca, USTR nezdinde yapılacak söz konusu girişimler esnasında ilgili Birlik ya da
Birlikler tarafından satın alınacak ortak avukatlık ve/veya danışmanlık hizmeti alımları
“Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)
Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınan Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti
Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esaslar” uyarınca desteklenmektedir.”
denilmektedir.
Bu bağlamda; konuya ilişkin gelişmeler hakkında TİM’e bilgi verilmesi amacıyla en geç
20 Mart 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, Birliğimize (Faks: 0.342.211 05 09 – 10 Email: gaibevrak@gaib.org.tr ) iletilmesi rica olunur.
Ek 1 : 12287 sayılı ABD Resmi Gazetesi
Ek 2 : Listeler
**************************************************
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2) KURU MEYVE ÜYELERİNİN DİKKATİNE!
Ege İhracatçı Birlikleri’nden alınan yazıda; kuru meyve sektörünün uzun yıllardır karşı
karşıya bulunduğu ve ilgili kurum/kuruluşlar nezdinde yürütülen girişimlere rağmen kesin çözüm
bulunamayan sorunların gözden geçirilerek değerlendirilmesi, üretimin ve ihracatımızın önündeki
engellerin en aza indirilmesi, sektördeki paydaşlar arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi
amacıyla 31 Mart-1 Nisan 2017 tarihlerinde Çeşme/İzmir'de (Boyalık Beach Otel) kuru meyve
ihracatçısı firmaların, Ekonomi Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve ilgili diğer
kurum/kuruluşların temsilcileri ile “III. Kuru Meyve Çalıştayı”nın düzenlenmesinin planlandığı
bildirilmektedir.
Yazıda ayrıca, taslak programı aşağıda bulunan Çalıştaya katılım sağlamak isteyen
firmaların temsilci/temsilcileri (her firmadan en fazla iki temsilcinin sadece konaklama, toplantı
katılımı ve gala yemeği masrafları Birliğimizce karşılanacaktır, ulaşım dahil değildir) adına en geç
24 Mart 2017 tarihine kadar https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkWbCD4BVKO0QfOLmETpqTAh3sZRnnzlLCe55LGvIXw42sA/viewform
linkindeki
formu
doldurarak
başvuruda bulunmaları gerektiği ve Çalıştaya eşli katılımın mümkün olduğu, misafirlerin eşli katılım
durumunda otele ödeyecekleri farkın 185 TL olacağı ifade edilmektedir.
Taslak Program
31 Mart 2017, Cuma
14.00'ten itibaren otele giriş
14.30-15.00
15.00-15.15
15.15-16.15
16.15-18.30
20.00
1 Nisan 2017, Cumartesi
07.00-09.00
09.00-12.45
12.45-14.00
14.00-17.00
Otelden çıkış

Kayıt
Açılış
Konuk Konuşmacı-Prof. Dr. Emre Alkin
Çalıştay oturumu
Gala Yemeği
Kahvaltı
Çalıştay oturumu
Öğle yemeği
Çalıştay Oturumu

Detaylı bilgi için :
Oğuz Aşçıoğul - Ece Tırkaz
Tel : 0232.488 6185/6031

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

3) SUUDİ ARABİSTAN'A SU ÜRÜNLERİ İHRACATI
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda; Dışişleri Bakanlığı’nın
yazısına atıfla, Suudi Arabistan’a su ürünleri ihraç edecek firmaların Suudi Arabistan Gıda ve İlaç
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Yüksek Kurulu (SFDA) nezdinde tescil ve akreditasyon işlemlerini tamamlamış olmaları gerektiği
ve bahse konu başvuruların internet üzerinden kabul edilmeye devam edildiği belirtilmektedir.
Aynı yazıda devamla, SFDA tarafından, Suudi Arabistan’a su ürünleri ihracatı
gerçekleştirilen tesislerin listesinin, söz konusu tesislerin denetiminden sorumlu makamların ad ve
iletişim bilgileri ile ihraç edilen su ürünlerinin bilimsel isimlerinin (ticari isim ve cinsi) kayıtlarının
oluşturulmasının talep edildiği ve söz konusu kayıt işlemlerinin http://frcs.sfda.gov.sa/Login.aspx
(İngilizce) ve http://www.sfda.gov.sa/ar/food/eservices/Pages/FERS1.aspx (Arapça) internet siteleri
üzerinden gerçekleştirilebileceği ifade edilmektedir.
**************************************************

4) UTİB TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE
9. U.AR-GE PROJE PAZARI ZİRVESİ
Uludağ İhracatçı Birlikleri’nden alınan yazıda; Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB)
tarafından 2009 yılından itibaren organize edilen “UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe
Uluslararası AR-GE Proje Pazarı Zirvesi”nin dokuzuncusunun uluslararası düzeyde Bursa Ticaret ve
Sanayi Odası (BTSO) ortaklığı ve BEBKA Organizasyon ortaklığı ve TÜBİTAK destekleriyle
27-28 Nisan 2017 tarihlerinde, BUTEKOM Ar-Ge Merkezi Dosab adresinde gerçekleştirileceği
ayrıca, etkinlik çerçevesinde Uludağ Üniversitesi, BUTEKOM Ar-Ge Merkezi ve çok sayıda
Yabancı Araştırma Merkezi ve Üniversite işbirliği ile yapılacak Zirve’de işbirliği kurumlarının
artırılması yönünde çalışmaların halen yürütüldüğü belirtilmektedir.
Yazıda devamla, www.utibargeprojepazari.com adresinde ayrıntılı bilgileri yer alan Ar-Ge
Proje Pazarı etkinliği vasıtasıyla Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü’nün yüksek katma değerli üretim
yapabilmesi, ihracatın sürdürülebilir kılınması amacı ile Ar-Ge projesi yapmak isteyen sanayi
kuruluşlarının temsilcilerini, yerli-yabancı üniversite öğretim üyelerini ve Ar-Ge Merkezleri ile
Teknopark araştırmacılarını bir araya getirerek Ar-Ge destek programlarına sanayi-üniversite,
sanayi-sanayi, üniversite-üniversite, sanayi-araştırma kurumu-üniversite ortak proje önerisi
sunmalarının amaçlandığı ve bu yıl ilk defa Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans öğrencilerinin tek
başlarına yürütücü olarak sunacakları 3 kategoride (“Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin
sanayici ortaklığına dönüşme ihtimali olan Tezler” ve “Lisans Bitirme Ödevler” Kategorileri) proje
önerilerinin kabul edileceği, Akademisyen için “Uzay-Havacılık-Savunma Tekstilleri”, “Otomotiv
Tekstilleri” ve “İnşaat Tekstilleri” kategorilerden proje başvurularının kabul edileceği ifade
edilmektedir.
Bahse konu yazıda, sektörün Ar-Ge alt yapısına destek sağlaması amacıyla her proje için
maksimum 1 katılımcı olmak üzere etkinlikte sergilenmesi uygun bulunacak proje sahiplerinin
seyahat ve konaklama masraflarının karşılanacağı ve sergilenmeye hak kazanan projelerin
tanıtımlarının, gerek poster sunumları şeklinde gerekse etkinlik öncesinde sanayicilerle B2B
görüşmelerine imkan yaratacak şekilde randevu sistemi yazılımı aracılığıyla randevular
oluşturularak gerçekleştirileceği, ayrıca bağımsız üyelerden oluşan Ödül Kurulları tarafından başarılı
bulunacak Ar-Ge proje önerilerinin nakden ödüllendirileceği ve 2009 yılından itibaren uluslararası
düzeyde düzenlemeye başladığımız Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü’nün gerçekleştirdiği en
prestijli ve iş/ihracat oluşturma potansiyeli yüksek etkinliğe, farklı disiplinlerde ülkemizden ve
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yurtdışından alanında uzman çok değerli bilim insanı, sanayici, işadamı, kamu kurumları, bürokrat
ve öğrencilerin bir araya getirileceği bildirilmektedir.
**************************************************

5) AB MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; 2106.90.92 Gümrük
Tarife Pozisyonlu "katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya glikoz içermeyen veya ağırlık
itibariyle %1,5'ten az katı süt yağı, %5'ten az sakkaroz veya izoglikoz, %5'ten az glikoz veya nişasta
içeren tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer gıda müstahzarları"nın Birleşik
Nomenklatür bazında sınıflandırılmasına ilişkin 2017/268 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü,
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nin 17.02.2017 tarihli ve L 40 sayılı nüshasında yayımlandığı
bildirilmektedir.

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

6) ÇEŞİTLİ DUYURULAR


Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) iletilen; 13.03.2017 tarihli DEİK Yönetim Kurulu
Toplantısı’nda Kredi Garanti Fonu ‐ KGF Genel Müdürü İsmet GERGERLİ tarafından
gerçekleştirilen sunum ekte yer almaktadır.
************************
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