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

1) TÜRKMENİSTANDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİKLER
Ekonomi Bakanlığı’nın bir yazısına istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından
iletilen; Türkmenistan’da 2018 yılında düzenlenmesi planlanan fuar, sergi ve konferansların listesi
ekte yer almaktadır.
**************************************************

2) KEP İLETİMİ HAKKINDA
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda aynen; “2011/1 sayılı
Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ’de yer alan destekler kapsamında,
şirketlere KEP üzerinden iletilen eksik bildirim yazılarına ilişkin bildirim usulleri hakkında muhtelif
vesilelerle Genel Müdürlüğümüz talimatına ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.
Bu kapsamda, KEP yoluyla iletilen bildirimler “standart”, “e-tebligat” ve “e-yazışma”
formatlarında alıcılara iletilebilmektedir. Devlet desteklerine ilişkin yapılan bildirimler “standart”
bildirim özelliğine sahip olup, bu bildirimler için Mezkur Tebliğin 16. Maddesinin 7 inci fıkrasında
yer verilen “… eksikliklerin 2 (iki) ay içerisinde tamamlanması” ve “söz konusu sürenin Bakanlığın
evrak çıkış tarihiyle başladığı ve Bakanlığın evrak giriş tarihi ile sona erdiği” hükümleri dikkate
alınacaktır. Bu bildirimler, aynı mevzuatın 23. Maddesinin 1 inci bendinde belirtilen 5 (beş) günlük
e-tebligat süresine tabi değildir.” denilmektedir.
**************************************************

3) DEVLET YARDIMLARI REHBERİ
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda; Bakanlıklarınca
yürütülmekte olan destek ve teşvikler ile ilgili olarak 81 ilimizdeki Odalara sürekli bilgi akışı
sağlayacak etkili bir iletişim mekanizması oluşturulması amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’ne bağlı ticaret ve sanayi odaları temsilcilerinin katılım sağladığı İletişim Noktaları Eğitim
Programı’nın 15-17 Kasım 2017 tarihlerinde Bakanlıklarında gerçekleştirildiği belirtilmektedir.
Söz konusu yazıda, anılan program kapsamında Bakanlıklarınca yürütülmekte olan devlet
desteklerinin ayrıntılı olarak yer aldığı “Ekonomi Bakanlığı Devlet Yardımları Rehberi” isimli
kitapın, Genel Müdürlükleri koordinasyonunda hazırlandığı ve eğitim programı katılımcılarına
dağıtıldığı, Bakanlıkları tarafından periyodik aralarla yapılmakta olan firma ziyareti programları
kapsamında da ihracatçı firmalarımıza dağıtımı yapıldığı, ayrıca bahse konu rehbere, ihracatçı
firmalarımızın tamamının erişimini teminen Bakanlıkları web portalı ana sayfasının Destekler
Bölümü’ne yerleştirildiği ifade edilmektedir.
**************************************************
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4) AB / ASKIYA ALMA REJİMİ VE OTONOM TARİFE KOTASI
AÇILMASI
Ekonomi Bakanlığı’nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda;
Avrupa Birliği’nde (AB) bazı tarım ve sanayi ürünlerinde Ortak Gümrük Tarifesi vergilerinin askıya
alınması ile otonom tarife kotası açılmasına ilişkin sırasıyla 1387/2013/AB ve 1388/2013/AB sayılı
Konsey Tüzüklerini tadil etmek üzere Konsey Tüzük taslaklarının hazırlandığı ve söz konusu
taslakların 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yasalaşarak, yürürlüğe girmesinin öngörüldüğünün
bildirildildiği ifade edilmektedir.
Ekler :
1- Askıya Alma Rejimi Tüzük Taslağı
2- 2- Otonom Tarife Kotası Tüzük Taslağı
**************************************************

5) 2018 YILI GEÇİŞ BELGELERİNİN KULLANIMA AÇILMA
TARİHLERİ
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın yazısına istinaden Türkiye İhracatçılar
Meclisi’nden alınan yazıda; Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi’nin 9 uncu maddesinin 8 inci
fıkrasının ‘Geçiş belgeleri her yılın son gününe kadar dağıtılır, 31 Ocak tarihine kadar geçerli geçiş
belgelerinin kullanıma açılma tarihleri Genel Müdürlükçe belirlenir’ hükmünün amir olduğu ifade
edilerek, 2017 yılı geçiş belgelerinin GEBOS sistemi üzerinden kontrol edildiği ve geçerliliği
31.01.2018 tarihine kadar olan 2017 yılına ait geçiş belgelerinin atıl kalmaması ve tasarruf
sağlanması amacıyla dikkat edilmesi gereken hususların bildirildiği belirtilmektedir.
Yazıada devamla, bu çerçevede;
-

2018 yılına ait geçiş belgelerinin dağıtımında ekli listede yer alan tarihlerin dikkate
alınması,
Bahsi geçen ülkelere ait 2017 yılı geçiş belgelerinin belirtilen süreden önce tükenmesi
halinde tükendiği tarihten itibaren 2018 yılı geçiş belgelerinin kullanıma açılması,
Halihazırda 2017 yılı kotası tükenmiş veya 31.12.2017 tarihi itibariyle tükenecek olan
geçiş belgelerinin dağıtımında 01.01.2018 tarihinin baz alınması,
Henüz temin edilemeyen 2018 yılı geçiş belgelerinin yerine firmaların talep etmeleri
halinde 2017 yılı geçiş belgesi sağlanması,

hususlarına yer verildiği ifade edilmektedir.
Ek : Liste

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