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

1) RUSYA FEDERASYONU İTHALAT YASAĞI KALDIRILAN
ÜRÜNLER
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; Rusya Federasyonu
Hükümeti tarafından, 09 Mart 2017 tarihli ve 276 sayılı Kararname uyarınca ülkemize yönelik özel
ekonomik tedbirler kapsamında 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren ithalatı yasaklanmış olan ülkemiz
menşeli ürünler listesinden, “karanfiller (0603.12), soğanlar ve şalotlar (0703.10), karnabaharlar ve
başlı brokoli (0704.10), çiklet (1704.10), tuz (2501.00)” ürünlerinin çıkarıldığı ifade edilmektedir.
**************************************************

2) KENYA TOPLANTISI
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda; Ekonomi Bakanlığı’nın bir yazısına atıfla,
‘GBS Afrika’ kurumu tarafından 10-11 Nisan 2017 tarihlerinde Kenya’nın başkenti Nairobi’de “II.
Doğu Afrika İslami Ekonomik Zirvesi”nin düzenleneceği belirtilmektedir.
Bahse konusu yazıda, anılan zirvede, bölgede faaliyet gösteren finansal kuruluşların İslami
finansman, helal standartları ve sertifikasyon, sukuk ve İslami turizm gibi konu başlıklarında
tartışmalar ve düzenleyici çerçeve hakkında bilgilendirme yapılacağı, ilgili zirveye katılım
gösterecek kişilerden kişi başı 175.- Usd katılım ücreti talep edildiği ve katılım için aşağıda iletişim
bilgileri yer alan Steven OWUOR ile iletişime geçmeleri gerektiği ayrıca, zirve ile ilgili ayrıntılı
bilgiye https://www.eaifs.com web adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.
İletişim :
Steven OWUOR
E-mail: steve@slujan-events.com
Tel: +254 720 45 99 89

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

3) 5. KATAR ULUSLARARASI TARIM SERGİSİ
Dışişleri Bakanlığı’nın bir yazısına istinaden Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel
Müdürlüğü’nden alınan yazıda; Katar Belediye ve Çevre Bakanlığı’nın İngilizce ile Arapça
örnekleri ekte bulunan Doha Büyükelçiliğimizi muhatap davet yazısına atıfla, adı geçen Bakanlık
tarafından 22-25 Mart 2017 tarihleri arasında Başbakan Abdullah Bin Nasser Bin Khalifa Al
Thani’nin himayelerinde “5. Katar Uluslararası Tarım Sergisi”nin düzenleneceği ve pek çok yerel ve
uluslararası şirketin bahse konu sergiye katılacağı ve katılımcı firmalardan sergi alanı için maddi
talepte bulunulmayacağı ifade edilmektedir.
**************************************************
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4) KKTC'YE MAKARNA İHRACATINA İLİŞKİN DUYURU
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan (GTHB) alınan bir örneği ilişik yazıya
istinaden Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda; Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı’nın yazısına atıfla, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve
Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’nde “alerjiye” veya “intoleransa” neden olan belirli madde
ve ürünlerin gıdaların etiketinde yer alması zorunlu olmasına rağmen, KKTC’ye ihraç edilmek
istenen ülkemiz menşeli makarnalarda yapılan etiket incelemeleri neticesinde iki yıllık geçiş süresi
tanınmasına rağmen etikette gerekli alerjen uyarısının yapılmadığı, birçok markanın etiket bilgisinin
söz konusu yönetmeliğe aykırı olduğunun tespit edildiği, ithalatçıların bu konuda sorun yaşadığı ve
bu nedenle ülkemizden makarna ithalatının durma noktasına geldiğinin bildirildiği ifade
edilmektedir.
Mezkur yazıda devamla, KKTC’ye ihraç edilecek makarna partilerinin etiket
kontrollerinin adı geçen Bakanlığın il müdürlüklerince mutlaka yapılacağı ve mevzuata aykırı olan
partiler için sertifika düzenlenmeyeceği ayrıca, GTHB tarafından gündeme getirilen yukarıda
belirtilen hususlar muvacehesinde herhangi bir mağduriyetin oluşmamasını teminen, ihracatçı
firmaların, ihracata konu ürünlerinin alıcı ülke mevzuatına ve taleplerine uygun olarak
hazırlanmasına yönelik gerekli hassasiyetin gösterilmesi minvalinde uyarılması gerektiği ifade
edilmektedir.

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

5) ÇERKEZKÖY / UZUNKÖPRÜ / KIRKLARELİ DIŞ TİCARET
BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri’nden alınan yazıda; Ekonomi Bakanlığı
koordinatörlüğünde ve Genel Sekreterlikleri organizasyonunda, firmaları ihracata yönlendirmek ve
dünya pazarlarında rekabet gücü kazanmalarına destek vermek ve ilgili öğrenciler ile
firma/kuruluşlarda çalışan elemanların bu konudaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, ayrıca
nitelikli eleman yetiştirilmesine katkıda bulunulması maksadıyla,
- 04 Nisan 2017 Salı günü, 12:45 - 16:30 saatleri arasında Çerkezköy (Tekirdağ) Ticaret ve
Sanayi Odası Konferans Salonu’nda,
- 05 Nisan 2017 Çarşamba günü, 12:45 - 16:30 saatleri arasında Uzunköprü (Edirne) Ticaret
ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda,
- 06 Nisan 2017 Perşembe günü, 12:45 - 16:30 saatleri arasında Kırklareli Ticaret ve Sanayi
Odası Konferans Salonu’nda,
yarım günlük “Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri” düzenleneceği bildirilmektedir.
Yazıda ayrıca, katılımın ücretsiz olduğu söz konusu seminerlere katılmak isteyen firma
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temsilcilerinin, https://tinyurl.com/j9f3mlm linkinden 30 Mart 2017 Perşembe günü mesai bitimine
kadar (Saat:17:30) başvuruda bulunmaları gerektiği bildirilmekte olup, söz konusu seminerlere
ilişkin programlar ekte yer almaktadır.
**************************************************

6) PİYASA DURUMUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
HAKKINDA
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Kuruluşlarının
temel görevinin başta hububat olmak üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen diğer tarımsal
ürünlerin piyasasını düzenlemek olduğu, bu amaçla sektör temsilcilerinden aylık olarak alınan
görüşlere ilave olarak Kuruluşları internet sayfasında “Sektör Görüşleri” adı altında ilgili sektör
temsilcilerinin görüş ve önerilerinin alınmasına yönelik bir panel oluşturulduğu belirtilmektedir.
Bu kapsamda, hububata ilişkin iç ve dış piyasa, TMO uygulamaları ve diğer konulardaki
tespit, görüş ve önerilerin 16.03.2017 tarihine kadar aşağıda belirtilen e-mail adreslerine yazılı
olarak veya www.tmo.gov.tr adresinde giriş sayfasında bulunan “Sektör Görüş ve Önerileri”
panelinden de giriş yapmak suretiyle Kuruluşlarına bildirilebileceği ifade edilmektedir.
E-mail Adresleri :
cagatay.maras@tmo.gov.tr
zubeyde.kiziltepe@tmo.gov.tr
**************************************************

7) ÇEŞİTLİ DUYURULAR


Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda; DEİK / Türkiye – Estonya İş
Konseyi organizasyonu ve Enterprise Estonia işbirliğiyle 24 – 26 Mayıs 2017 tarihleri
arasında Tallinn/Estonya’ya bir bilgi iletişim teknolojileri (ICT) ve girişimcilik heyeti
ziyaretinin gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.
Bahse konu yazıda, 24 Mayıs 2017 tarihinde saat 09.00-13.00 arasında Estonya ile Bilgi
İletişim Teknolojileri ve Girişimcilik İşbirliği Semineri’nin gerçekleştirileceği, Estonya’nın
e-ikamet hizmetinin ele alınacağı E-Estonia Showroom’a bir ziyaret düzenleneceği ve
seminer kapsamında; Estonya ekonomisinin gelişiminde bilgi teknolojilerinin rolü,
dijitalleşme, kamu ve özel sektör hizmetlerinde bilgi teknolojilerinin kullanımı, Türkiye ve
Estonya arasında ICT alanında işbirliğinin geliştirilmesinin ele alınacağı, Estonya’daki
başarılı teknoloji ve girişimcilik firmaları ile bir araya gelme imkanının bulunacağı, ziyaret
kapsamında 25-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında dünyanın her tarafından katılan önde gelen
yatırımcılar ile girişimcilerin bir araya geleceği LATITUDE59 etkinliğine indirimli katılım
imkanının olacağı, dijital sağlık, finans teknolojileri, akıllı şehirler gibi konuların ele
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alınacağı LATITUDE59 hakkında detaylı bilginin ise https://latitude59.ee/about adresinde
yer aldığı belirtilmektedir.
Yazıda ayrıca, girişimcilik ve bilgi iletişim teknolojileri alanında önemli fırsatların
bulunduğu
Estonya
ziyaretine
katılmayı
arzu
eden
firmaların
http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/348/8305 linkinde yer alan katılım formunu
doldurarak en geç 21 Mart 2017 Salı gününe kadar kayıt yaptırmaları ve ödeme dekontunu
DEİK’e (İlgili Kişi: Aycan Damalı, tel: 0212 339 50 74, e-posta: adamali@deik.org.tr)
iletmeleri gerektiği bildirilmektedir.
EK: Taslak program ve katılım koşulları, Estonya’nın sunduğu avantajlar
t
************************


Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda; T.C. Doha Büyükelçiliği’nden
iletilen bir bilgiye atıfla, Katar'da yerleşik Al Sulaiteen Group Şirketleri Başkanı Abdullah
Salem Al Sulaiteen’in, Etiyopya'da gerçekleştirmeyi planladıkları ilaç üretim ve yatırım
projelerini Türkiye’den önde gelen bir ilaç firması ile ortaklaşa gerçekleştirmek istediklerini ve
ilaç sektöründe uzman ve önde gelen Türk firmaları ile tanışmak istediğini, Türk firmalarına
proje hakkında daha detaylı bilgi vermeye ve sunum yapmaya hazırlıklı olduklarının
belirtildiği ifade edilmektedir.
Yazıda ayrıca, talep edilen niteliklere sahip ve işbirliği konusunda istekli firmaların, firma
ismi, yetkili kişi isim ve soy isim ile irtibat bilgilerini en geç 17 Mart 2017 tarihi mesai
bitimine kadar DEİK'e (bcanbulat@deik.org.tr) iletmeleri gerektiği belirtilmektedir.
EK: Abdullah Salem Al Sulaiteen’in Mektubu

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

5

