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

1) E-TİCARET FARKINDALIK GÜNLERİ
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yazıda; 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve
Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ dâhilinde yürütülen “E-ticaret Sitelerine Toplu Üyelik
Projesi” kapsamında, Alibaba.com, Kompass.com ve Turkishexporter.net ile anlaşmaya varıldığı ve
hali hazırda 2.768 ihracatçı firmamızın bahse konu destekten faydalandırıldığı, daha çok ihracatçı
birliği üyesi firmamızın e-ticaret sitelerine üyelik desteğinden faydalanması ve bu vesileyle eticaretin bilinirliğinin artırılmasını teminen “E-Ticaret Farkındalık Günleri”nin organize edilmesine
karar verildiği bildirilmektedir.
Yazıda devamla, 19 ve 25 Temmuz tarihlerinde Alibaba.com eğitimlerinin, 23 Ağustos
tarihinde ise Kompass.com eğitiminin düzenlendiği belirtilmekte olup, bu defa, E-Glober
(Alibaba.com Türkiye Temsilcisi) tarafından 11 Ekim 2017 Çarşamba günü tüm İhracatçı Birlikleri
üyelerine yönelik olarak DTK Konferans Salonu’nda, Alibaba.com Bilgilendirme Toplantısı’nın
düzenleneceği ifade edilmektedir.
Ayrıca yazıda, bilgilendirme toplantısı için gerekli olan hazırlıkların İTKİB
koordinasyonunda gerçekleştirilmesi ve bu hazırlıklar sırasında oluşabilecek masrafların (yiyecek ve
içecek ikramları) ise İTKİB, İMMİB ve İİB Genel Sekreterliklerince eşit oranda karşılanmasının
uygun görüldüğü ve söz konusu bilgilendirme toplantısına katılmak isteyen firmaların 6 Ekim 2017
Cuma gününe kadar https://goo.gl/L3PhV4 adresinde yer alan online kayıt formunu doldurmaları
gerektiği belirtilmektedir.
Eğitim Tarihi: 11 Ekim 2017, Çarşamba
Başlangıç ve Bitiş: 09.30 – 12.30
Adres: Türkiye İhracatçılar Meclisi
Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii
Sanayi Cad. 34196 Yenibosna, İSTANBUL
**************************************************

2) AB TARIM MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİ
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan, Avrupa Birliği (AB) Resmi
Gazetesi’nde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak, AB Nezdinde Türkiye
Daimi Temsilciliği’nden iletilen 22.09.2017 tarihli yazının bir örneği ilişikte yer almaktadır.

**************************************************
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3) KAZAKİSTAN İLE HAYVANCILIK ALANINDA İŞ BİRLİĞİ
Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına istinaden Türkiye ihracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan
yazıda; Sayın Cumhurbaşkanımızın ikili görüşmeler gerçekleştirmek, İslam İş Birliği Teşkilatı Bilim
ve Teknoloji Zirvesi’ne ve EXPO-2017 Astana kapanış törenine iştirak etmek üzere 8-10 Eylül 2017
tarihleri arasında Kazakistan’ı ziyaret etmelerinden bahisle, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan
NAZARBAYEV ile bir görüşme gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.
Yazıda devamla, Sayın Cumhurbaşkanımızın söz konusu görüşmede Kazakistan’ın geniş
topraklarının hayvancılık alanında, özellikle et ve et ürünlerinde ortak yatırım projeleri için geniş
imkanlar sunduğu ve bu alanda uzman firmaların bir araya gelebileceğini ifade ettikleri, ayrıca
Kazakistan Cumhurbaşkanı NAZARBAYEV’in ise, Türk yatırımcıların et ve süt ürünleri ile
dericilik alanında ortak projeler geliştirmelerinin her iki ülkeye katkı sağlayacağını, bu tür
girişimlere yatırım teşviki ve gümrük gibi birçok konuda destek verilebileceğini belirttiği
bildirilmektedir.
Bahse konu yazıda, Sayın Cumhurbaşkanımızın önde gelen firmalarımızın Kazak
makamlarının önereceği firmalarla ortak çalışabileceğini, ayrıca Kazakistan’da yem fabrikaları
kurabileceğimizi kaydettiği belirtilmekte olup, anılan sektörde Kazakistan’a yatırım yapmayı
planlayan firmaların bilgilerini TİM’e iletilmesini teminen, Birliğimize ( Faks: 0.342.211 05 09 – 10
E-mail: gaibevrak@gaib.org.tr ) göndermeleri rica olunur.

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

4) İNOSUİT - İNOVASYON ODAKLI MENTORLUK PROGRAMI
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yazıda aynen; “67 bin ihracatçı firmanın
temsilcisi TİM olarak, katma değerli ihracatımızın artırılması amacıyla Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve
markalaşma çalışmalarına odaklanmış bulunmaktayız. Bu doğrultuda TİM ve Sabancı Üniversitesi
işbirliği ile geliştirilen İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı; ülkemizin ihracat gücünü
yaratıcılıkla, yenilikçilikle ve yüksek katma değerle arttırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir
metodolojiyi hayata geçirmeyi hedeflemiştir.
Bu kapsamda, hali hazırda devam eden ve 2017 yılı Kasım ayında bitmesi planlanan
program ile ülkemizde “inovasyon yönetimi” konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi işbirliği
konusundaki motivasyonu yüksek üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile “kurumsal inovasyon
sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalarımız eşleştirilmiş ve kapsamlı, odaklı,
uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile son derece değerli kazanımlar elde edilmiştir.
Bu amaçla, programın 2. döneminden itibaren sene içerisinde programa katılım için farklı
dönemlerde gelen talepleri ve başvuruları cevaplamakta gecikmemek amacıyla, program
başvurularının sene içerisinde 4 ayrı dönemde (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayı) alınmasına karar
verilmiştir. Ayrıca 2018 yılı Ocak ayında başlaması planlanan üçüncü dönemden itibaren, programa
katılım göstermek isteyen ve “inovasyon yönetimi” konusunda deneyime / uzmanlığa sahip,
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üniversiteler dışından uzmanların da programa mentor olarak katılımları mümkün olacaktır.”
denilmektedir.
Ayrıca, katılım koşulları ve programın yürütülmesi ile ilgili tüm detayları ekte belirtilen
“İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı” çalışmasının üçüncü döneminin, 2018 yılı Ocak
ayında başlayacağı ifade edilmektedir.
**************************************************

5) SRİ LANKA İHALE BİLDİRİMİ
Ekonomi Bakanlığı’nın bir yazısına istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan
yazıda; Sri Lanka Kamu Teşebbüsleri Kalkınma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Litro Gas
Lanka Limited isimli devlete ait firma tarafından Litro Hambantota İstasyonu’nda bulunan LPG gaz
silindir dolum tesisi için yeni makinelerin temini amacıyla bir ihale açıldığı bildirilmekte olup, söz
konusu ihale duyurusunun bir örneği ekte yer almaktadır.
**************************************************

6) ETİYOPYA 7. ULUSLARARASI BAKLİYAT VE YAĞ TOHUMU
KONFERANSINA DAVET
Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan
yazıda; Dışişleri Bakanlığı’nın yazısına atıfla, Etiyopya Bakliyat, Yağ Tohumu ve Baharat
İşleyicileri İhracatçı Birliği (EPOSPEA) tarafından Addis Ababa Büyükelçiliğimize iletilen ve bir
örneği ekli mektupta; 22-23 Kasım 2017 tarihlerinde, Addis Ababa’da düzenlenecek olan “7.
Uluslararası Bakliyat ve Yağ Tohumu Konferansı” hakkında bilgi verildiği ve konferansa
ülkemizden potansiyel alıcıların davet edilmesi ve ülkemizden katılımcılara dair bir liste iletilmesi
konusunda desteğimizin talep edildiği belirtilmektedir.
Bu kapsamda, söz konusu konferansa katılmak istenmesi durumunda, katılım teyitlerinin
TİM’e iletilmesini teminen en geç 06 Ekim 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar,
Birliğimize ( Faks: 0.342.211 05 09 – 10 E-mail: gaibevrak@gaib.org.tr ) gönderilmesi rica olunur.
Ek : Mektup

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

7) ISM 2018 MİLLİ KATILIM DUYURUSU
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İstanbul İhracatçı Birlikleri’nden (İİB) alınan bir yazıda; 28–31 Ocak 2018 tarihlerinde
Köln/Almanya’da düzenlenecek olan “ISM 2018 Uluslararası Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme
Fuarı”nın Türkiye milli katılım organizasyonunun Birliklerince gerçekleştirileceği ifade
edilmektedir.
Yazıda devamla, kakao, çikolata ve çikolata mamulleri, bisküvi, atıştırmalık ürünler,
şekerli mamuller, kuruyemiş ve dondurma gibi geniş bir yelpazede ürünlerin sergilendiği fuara
başvuruda bulunmak isteyen firmaların ekte yer alan Başvuru Formunu ve Fuar Katılım
Sözleşmesini firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak 23 Ekim 2017 Pazartesi günü
mesai saati bitimine kadar İİB’ye (Faks: 0212 454 0501-02 E-posta:hububat@iib.org.tr) iletmeleri
gerektiği belirtilmektedir.
**************************************************

8) PRODEXPO 2018 FUARI
İstanbul İhracatçı Birlikleri’nden (İİB) alınan yazıda; 05-09 Şubat 2018 tarihleri arasında,
Moskova/Rusya Federasyonu'nda düzenlenecek olan "Prodexpo 2018 Uluslararası Gıda, İçecek ve
Gıda Hammaddeleri Fuarı”nın Türkiye milli katılım organizasyonunun Birliklerince
gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
Anılan yazıda, Prodexpo fuarında, bisküvi, çikolata ve şekerli mamuller, et ve et
mamulleri ile şarküteri ürünleri, kümes hayvanları mamulleri, hububat-bakliyat mamulleri, unlu
mamuller ve pastacılık ürünleri, su ürünleri, katı ve sıvı yağlar, kuruyemiş, incir, kayısı ve gıda
ambalaj ürünleri, süt ve süt ürünleri, katı ve sıvı yağlar, kuruyemiş, incir, kayısı ve gıda ambalaj
ürünleri, süt ve süt ürünleri, alkollü ve alkolsüz içecekler, çay, kahve, soslar ve baharatların
sergileneceği ifade edilmektedir.
Bahse konu yazıda, http://www.iib.org.tr/tr/diger-duyurular-prodexpo-2018-fuari.html
adresinde detaylı bilgileri yer alan fuara başvuruda bulunmak isteyen firmaların, ekte yer alan
Başvuru Formu'nu ve Fuar Katılım Sözleşmesi'ni, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber
doldurarak, 30 Ekim 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar İİB’nin 0212 454 05 01-02 numaralı
faksına veya hububat@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerektiği ifade edilmektedir.
Ayrıntılı Bilgi İçin :
Hububat Koordinasyon Şubesi
Ayşe Ekinci
Tel: 0212 454 06 89
Faks: 0212 454 05 01-02
E-Mail: hububat@iib.org.tr

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

9) ÇEŞİTLİ DUYURULAR
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda; "The 18th World Knowledge
Forum" vesilesi ile DEİK/Türkiye-Kore İş Konseyi, KCCI (Korea Chamber of Commerce and
Industry) ve KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency) işbirliğinde, 18 Ekim 2017
tarihinde Seul’de “Türkiye-Kore İş Konseyi Ortak Toplantısı” düzenleneceği ve iki ülke
arasındaki yatırım ve işbirliği fırsatlarının değerlendirileceği söz konusu toplantıya Kore’nin
önde gelen firmalarının katılım sağlamalarının beklendiği ifade edilmektedir.
Bahse konu yazıda, taslak programı ekte yer alan etkinliğe Kore ile halihazırda iş yapan, iş
yapmayı planlayan ya da yatırım ve ticaret imkanları konusunda bilgi sahibi olmak isteyen
firmaların katılmak istemesi durumunda, firma temsilcilerinin 9 Ekim 2017 Pazartesi günü
mesai saati bitimine kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/462/9204 linkinde yer alan
online kayıt formunu doldurmaları gerektiği belirtilmektedir.
Not : Türk vatandaşları Kore Cumhuriyeti’ne yapacakları ziyaretlerde üç aya kadar vizeden
muaftır.
**************************



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda; T.C. Başbakan Yardımcısı Sn.
Bekir BOZDAĞ’ın eş başkanlığında, 9-10 Kasım 2017 tarihleri arasında Yaounde’de,
Türkiye-Kamerun Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 3. Dönem Toplantısı’nın
gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.
Yazıda devamla, anılan toplantıda gündeme getirilmesi ve imzalanacak olan Toplantı
Tutanağı’na dahil edilmesi amacı ile ülkemizin Kamerun ile ikili ticari ve ekonomik
ilişkilerine dair bilgi notları ve ikili görüşmelerde gündeme getirilmesinde fayda görülen
konuların T.C. Ekonomi Bakanlığı’na iletilmesinin talep edildiği ifade edilmektedir.
Bu itibarla, “Türkiye-Kamerun Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 3. Dönem Toplantısı”nda
gündeme getirilmesinde fayda görülen konular ve madde önerilerinin 13 Ekim 2017 Cuma
günü mesai saati bitimine kadar http://portal.deik.org.tr/Anket/480 bağlantısında yer alan
anketin doldurularak DEİK’e (İrem Develioğlu, Tel: 0212 339 50 70 E-posta:
africa@deik.org.tr) iletilmesi gerektiği belirtilmektedir.
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