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

1) “HUKUK MAHKEMELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI”
TASLAĞI HAKKINDA
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Adalet Bakanlığı’nın yazısına istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan
yazıda; “Hukuk Mahkemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı” taslağının gerekçelerinin ve karşılaştırma tablosunun http://www.adalet.gov.tr/Tasarilar/
adresinde yayınlandığı ve yapılan ön incelemede; belirsiz alacak davası, senetle ispat zorunluluğu,
ticari defterlerin ibrazı ve delil olması, senede karşı tanıkla ispat yasağı ve ihtiyati haciz kararı gibi
hususlardaki değişikliklerin firmalarımızı yakından ilgilendirebileceğinin değerlendirildiği
bildirilmektedir.
Bu itibarla; söz konusu Kanun tasarısının incelenerek, olabilecek görüş ve önerilerin
anılan sitede yer alan Görüş Bildirim Formu’na işlenerek en geç 05 Temmuz 2017 Çarşamba günü
mesai saati bitimine kadar, TİM’e iletilmek üzere, Birliğimize ( Faks: 0.342.211 05 09 – 10 Email: gaibevrak@gaib.org.tr ) gönderilmesi rica olunur.

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

2) HAVACILIK SEKTÖRÜ ORGANİZASYONU
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yazıda; Ekonomi Bakanlığı’nın bir
yazısına atıfla, Havacılık sektörünün önemli organizasyonlarından MEBAA (Organisers of the
Middle East and North Africa Busineess Aviation Association) tarafından 2017 yılı Eylül ayında
Fas’ın, Marakeş şehrinde havacılık sektörüne ilişkin etkinlikler düzenleneceği ve söz konusu etkinlik
ile ilgili olarak detaylı bilgiye http://www.mebaa.com ve http://www.mebaamorocco.aero/
linklerinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.
**************************************************

3) IRAK'A KANATLI ETİ, ET VE ÜRÜNLERİ İHRACATI
İstanbul İhracatçı Birlikleri’nden (İİB) alınan yazıda; Irak makamları tarafından 2016 yılı
içerisinde alınan karar gereği, Irak’a ihracatı gerçekleştirilecek olan Kanatlı Etleri, Kırmızı Et
Ürünleri ve bunların mamullerinin üretimini gerçekleştiren tesislerin, Irak Resmi makamları
tarafından Sıhhi ve İslami koşullar açısından uygun olup olmadığının, Irak'ın ilgili kurumlarının
üyelerinden oluşacak Karma Yüksek Komite tarafından incelemeye tabi tutulacağı ve onay alan
işletmelerin ihracata devam edeceği bilgisinin paylaşıldığı belirtilmektedir.
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Bahse konu yazıda, ilgili sektörlerde üretim faaliyetinde bulunan ve denetime girmeye
istekli olan firmalara, Irak Makamlarınca talep edilen firma başına 1.100 USD akreditasyon ücretine
ilave olarak, denetime gelecek heyete ilişkin harcırah, konaklama, transfer, tercüman bedelleri için
oluşacak ek masrafların ve organizasyona ilişkin süreçle ilgili bilgilendirmenin, başvurularına
müteakip, daha sonra yapılacağı; Kanatlı Etleri, Kırmızı Et Ürünleri ve bunların mamullerinin
üretimini gerçekleştiren tesislerini denetletmek isteyen üye firmaların; ekte yer alan talep formunu
firma antetli kağıdına doldurarak, 07 Temmuz 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar, İİB’nin
0212 454 05 01-02 numaralı faksına veya suurunleri@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri
gerektiği ifade edilmektedir.
Bilgi İçin İrtibat :
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Şubesi
Celal Özcan
Tel: 0212 454 05 88
Faks: 0212 454 05 01 – 02
E-Mail: suurunleri@iib.org.tr
EK: Denetim Talep Formu

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

4) EACT EXPO 2017 MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nden (OAİB) alınan yazıda; 2012 yılından bu yana
Türkiye milli katılım organizasyonu Genel Sekreterliklerince gerçekleştirilen “China- Eurasia
Fuarı”nın bu yıl “China Eurasia Commodity and Trade - EACT EXPO 2017” adı altında 24-28
Ağustos 2017 tarihleri arasında Urumçi’de gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
Yazıda devamla, “EACT EXPO 2017 Fuarı”na milli katılım kapsamında katılacak olan
firmaların T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından 2017/4 sayılı karar kapsamında, destek olarak yurt
dışı milli fuar katılımlarına sağlanan teşviklerden yararlandırılacağı, bu kapsamda Bakanlık
tarafından belirlenerek web sayfasında ilan edilen; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin
giderlere karşılık olarak katılımcıya m² bazında ödenecek tutar oranının %50, üst limitin 50.000.Türk Lirası olduğu ve bununla birlikte, Çin Halk Cumhuriyeti’nin 2017 yılında hedef ülkeler
arasında yer almasından dolayı fuara katılan firmaların 20 puan ilave destekten yararlandırılacağı,
ayrıca fuara katılmak isteyen firmaların ekte bir örneği yer alan başvuru formu ile birlikte en geç
30 Haziran 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar OAİB’ne müracaat etmeleri gerektiği
belirtilmektedir.

**************************************************
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5) ÇEŞİTLİ DUYURULAR


Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda; 10-14 Eylül 2017 tarihleri arasında
Taipei’de düzenlenecek olan “ 21st World Congress on Information Technology” (21. Dünya
Bilgi Teknolojileri Kongresi) kapsamında Tayvan’ın başkenti Taipei’de “7. Türkiye- Tayvan
İş Konseyi Ortak Toplantısı ve İkili İş Görüşmeleri”nin düzenleneceği ifade edilmektedir.
Ayrıca yazıda, söz konusu ticaret heyetine başta elektrik/ elektronik, gıda (başta işlenmiş gıda
ve unlu mamuller) sektörleri olmak üzere inşaat, madencilik ve doğal taşlar, enerji, bilgi ve
iletişim teknolojileri sektörlerinden firmaların katılımında büyük fayda görüldüğü ve kongreye
katılım ücretlerinde DEİK katılımcılarına indirim sağlanacağı belirtilmekte olup, “21. Dünya
Bilgi Teknolojileri Kongresi” ile ilgili bilgiler ekte yer almaktadır.
Bahse konu yazıda, ziyarete ilişkin detayların ve programın katılımcılara bilahare iletileceği,
bu bilgiler ışığında ziyarete Tayvan ile iş yapan, iş yapmayı planlayan ve Tayvan’a yatırım ile
ticaret imkânları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen tüm firmaların katılabileceği, ziyarete
katılmak ve detaylı bilgi edinmek isteyen firmaların DEİK (Tülin Avcı, Tel: 0212 339 50 37,
E-posta: tavci@deik.org.tr) ile iletişime geçmeleri gerektiği bildirilmektedir.
Not : Umuma Mahsus Pasaport hamillerine sınırda vize uygulaması vardır. 30 güne kadar
ikamet süreli tek girişli vizelerini sınırda almak isteyen umuma mahsus pasaport hamili Türk
vatandaşlarının Taipei’deki Taoyuan Uluslararası Havaalanı’ndan giriş yapmaları ve dönüş
bileti ibraz etmeleri, vize müracaat formu doldurmaları, iki adet vesikalık fotoğraf ibraz
etmeleri ve 24 ABD Doları işlem harcı ödemeleri gerekmektedir.
EK : 21. Dünya Bilgi Teknolojileri Kongresi Broşürü
***************************



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda; 12 Temmuz 2017 tarihinde
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve KEK Eşbaşkanı Sayın Mehmet
MÜEZZİNOĞLU’nun başkanlığında Hanoi’de düzenlenecek olan “7. Dönem KEK (Karma
Ekonomik Komisyon) Toplantısı” kapsamında 11-14 Temmuz 2017 tarihleri arasında
Hanoi’de “Türkiye-Vietnam İş Konseyi Ortak Toplantısı ve İkili İş Görüşmeleri” ve Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve KEK Eşbaşkanı Sayın Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun
katılımlarıyla “CEO Yuvarlak Masa Toplantısı”nın düzenleneceği bildirilmektedir.
Söz konusu yazıda, anılan toplantıda, dünyada yüksek büyüme oranına sahip ülkelerden biri
olan Vietnam’ın sunduğu yatırım ve iş fırsatlarına yönelik bilgilerin paylaşılacağı, Türkiye ile
Vietnam arasındaki ticaret hacminin ülkenin sunmuş olduğu fırsatlar göz önünde alındığında
oldukça düşük kaldığı ve Vietnam’ın, özellikle altyapı, inşaat, turizm, ilaç ve gıda başta olmak
üzere pek çok sektörde önemli fırsatlar sunduğu belirtilmektedir.
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Yazıda ayrıca, bahse konu etkinliğe Vietnam ile hâlihazırda iş yapan, iş yapmayı planlayan ve
Vietnam’a yatırım ile ticaret imkânları konusunda bilgi sahibi olmak isteyen tüm firmaların
katılabileceği ve ziyarete katılmayı arzu eden firma temsilcilerinin DEİK (Ecem Mirzaloğlu,
Tel: 0212 339 50 18, E-posta: emirzaloglu@deik.org.tr) ile iletişime geçmeleri gerektiği ifade
edilmekte olup, anılan ziyaretin taslak programı ektedir.
Not : Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi
Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
************************


İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) yazısına istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan
yazıda; İTO’nun, Macaristan Ulusal Ticaret Ajansı Türkiye Ofisi (ALX Hungary) ve
Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu işbirliği ile 6 Temmuz 2017 tarihinde, İTO 4. Kat Meclis
Salonu’nda 09:30–13:30 saatleri arasında “Macaristan Ticaret ve Yatırım Fırsatları
Bilgilendirme Semineri”nin düzenleneceği bildirilmektedir.
Anılan yazıda; bahse konu seminerde, açılış konuşmalarını müteakiben Macaristan ticaret ve
yatırım fırsatları, Macaristan’da yerleşik bir Türk işadamının tecrübeleri ve Macaristan
Eximbank tarafından sağlanan hizmetler hakkında yetkililer tarafından bilgi verileceği ve
katılımcıların sorularının cevaplandırılacağı; seminer sonrasında düzenlenecek kokteylde ise
katılımcı firma temsilcilerine konuşmacılar ile birebir görüşme fırsatı sunulacağı, etkinliğe
katılımın ücretsiz olduğu, iştirak etmek isteyen firmaların en geç 5 Temmuz 2017 tarihi mesai
saati bitimine kadar aşağıda belirtilen bilgilerini aysun.kucukyilmazlar@ito.org.tr adresine
göndermeleri gerektiği ifade edilmektedir.
- Katılımcı Firma Adı,
- Katılımcı Adı ve Soyadı,
- Telefon/Faks ve E-posta

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