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

1) GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda; Türkiye ile yabancı ülkeler
arasında yapılan Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşmaları ve bunlara bağlı olarak imzalanan
protokoller uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından sağlanan (ikili,
transit, üçüncü ülke, dönüş yükü, ödül ve benzeri) geçiş belgelerinin, “Karayolu Taşıma
Yönetmeliği”ne göre dağıtımını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olan “Geçiş Belgeleri Dağıtım
Esasları Yönergesi”nin günün gelişen şartlarına göre uyarlanabilmesini teminen, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda Nisan ayında bir toplantı yapılacağı bildirilmektedir.
Söz konusu yazının devamında, anılan toplantıda dile getirilmek üzere yürürlükte olan
Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi’ne ilişkin öneri ve görüşlerin, ekli form aracılığıyla en
geç 3 Mart 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar, TİM’e iletilmek üzere, Genel
Sekreterliğimize ( Faks: 0.342.211 05 09 – 10 E-mail: gaibevrak@gaib.org.tr ) gönderilmesi rica
olunur.

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

2) STANDART TASARISI HAKKINDA
( SÜRELİ )
Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) ekte yer alan “tst 7780 Akide Şekeri” standart
tasarısına ilişkin olabilecek görüşlerin en geç 31 Mart 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar,
TSE’ye gönderilmek üzere, Birliğimize ( Faks: 0.342.211 05 09 – 10 E-mail: gaibevrak@gaib.org.tr
) iletilmesi rica olunur.

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

3) HISPANICA VIDAL GRUPO SA FİRMASI
T.C. Ekonomi Bakanlığı Madrid Ticaret Müşavirliği’nin yazısına istinaden Türkiye
İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda aynen; “çeşitli Türk firmalarının, İspanya’da mukim
olduğunu bildiren HISPANICA GRUPO VIDAL SA isimli firma hakkında şikâyette bulunduğu
belirtilmiştir. Mevzubahis firma, Türk firmanın ürünlerini internet üzerinden görerek firmamızla
temasa geçmiş, kendilerinden tek seferde yüklü miktarda sipariş verme yönünde irade beyanında
bulunmuş ve bunu müteakip söz konusu sipariş için bir sözleşme taslağı göndererek firmamızı
İspanya’da yerleşik belirli avukatlık firmalarına yönlendirmiştir. Avukatlık firmasının sunduğu
hizmet karşılığında Türk firmasından talep ettiği bedelin ödenmesinin ardından siparişi veren
şirketten haber alınamadığı ve bunun sonucunda siparişin gerçekleştirilemediği Madrid Ticaret
Müşavirliğimize aktarılmıştır.
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Madrid Ticaret Müşavirliği’nin söz konusu firma hakkında yaptığı araştırmada ise
firmanın ticaret unvanının ticaret sicili kayıtlarında bulunmadığı tespit edilmiştir. Bahse konu
şirketin www.hisvidalgrupo.com adresli web sitesi incelendiğinde, web sitesinin İspanya’daki
yaygın kullanımın aksine İspanyolca yerine sadece İngilizce olarak hazırlanmış olması ve ilgili
sitede sabit hat yerine cep telefonu numarasına yer verilmesi şüphe uyandırmıştır. Ayrıca, Türk
firmalarına gönderilen taslak sözleşmelerin de çok yüksek sözleşme tutarına karşılık %100 peşin
ödeme, online kopyalanmış kaşe vb. gibi şüpheli unsurlar taşıdığı da saptanmıştır.
Mevzu bahis firmanın, geçmişte de benzeri girişimlerle Türk firmalarımızdan haksız
kazanç elde etmeye çalıştığı Madrid Ticaret Müşavirliğimiz arşivlerinde tespit edilmiş olup, son
dönemde özellikle kozmetik ve tekstil firmalarımızın hedef alındığı ve HISPANICA GRUPO
VIDAL SA veya TRADINOEX SA firmalarınca beyan edilen yüksek tutarlı sipariş bedelinin
aslında avukatlık firması aracılığıyla yürütülen bir dolandırıcılık girişimi olduğu anlaşılmaktadır.
Dolayısıyla İspanya’da yerleşik olduğunu iddia eden HISPANICA GRUPO VIDAL ile iş
ilişkisi kuran veya kurma ihtimali bulunan ihracatçı firmalarımızın, şirketin haksız kazanç elde
etmeye yönelik faaliyette bulunduğunu dikkate alması hususu önem arz etmektedir.” denilmektedir.
**************************************************

4) KÖRFEZ ÜLKELERİNE İHRAÇ EDİLEBİLİR ÜRÜNLER
LİSTESİ
Dışişleri Bakanlığı’nın yazısına istinaden Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel
Müdürlüğü’nden alınan yazıda; Kuveyt Ankara Büyükelçiliği’nin bir yazısına atıfla, Körfez
ülkelerine ihraç edilebilir (özellikle kırmızı et ve gıda ürünleri) ürünlere ilişkin kılavuz liste ile
ihracatçı firmaların dikkat etmeleri gereken hususlara dair notların iletildiği belirtilmekte olup, söz
konusu notların birer örneği ekte yer almaktadır.
*************************************************

5) ANFAŞ FOOD PRODUCT 2017 ALIM HEYETİ
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği’nden (BAİB) alınan bir yazıda; “ANFAŞ Food Product24. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı”na yönelik ve eşzamanlı olarak 13-16 Şubat 2017
tarihleri arasında Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde, BAİB organizatörlüğünde bir “Alım
Heyeti Programı”nın gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
Söz konusu yazının devamında, anılan Alım Heyeti Programına; Azerbaycan, Filistin,
Kosova, Tunus ve Ürdün’den ekte bilgileri bulunan 8 firmanın iştirak edeceği ve Anfaş Food
Product 2017 Fuarı Alım Heyeti Programı kapsamında 14 Şubat 2017 Salı günü The Marmara
Antalya Otel Toplantı Salonu’nda saat 09.30’da brifing ve 10.00-18.00 saatleri arasında heyete
iştirak eden yabancı firmalar ile ikili görüşmelerin gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.
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Yazıda ayrıca, bahse konu ikili görüşmelerin randevu sistemi çerçevesinde
gerçekleştirileceği, yapılan başvuruların sırasına göre değerlendirileceği ve 13 Şubat 2017 Pazartesi
günü, başvuran firmalara BAİB tarafından randevu saatlerine ilişkin bilgi verileceği, firmaların
görüşme yapmayı istedikleri ülkelerin dillerine yönelik olarak kendi tercümanları ile programa
katılmalarının görüşmelerin daha verimli geçmesine katkı sağlayacağı ve alım heyeti ikili
görüşmelerine katılmak isteyen firmaların ekli başvuru formunu doldurarak en geç 10 Şubat 2017
Cuma günü saat 15:00’e kadar, BAİB’e iletilmesi gerektiği ifade edilmektedir.
İlgili Kişi : Nedret TOSUN (Tel: 0 242 311 80 00 Dahili: 1310- e-mail: tosunn@baib.gov.tr)
The Marmara Antalya Hotel Adres: Şirinyalı Mah. Lara 07160 Antalya, 0 242 249 36 00
*************************************************

6) İTO SIAL CHINA 2017 GIDA FUARI
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda; 17-19 Mayıs 2017 tarihlerinde Çin
Halk Cumhuriyeti’nin Şanghay şehrinde gerçekleştirilecek olan “SIAL China 2017 Fuarı”nın milli
katılım organizasyonun İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılacağı bildirilmekte olup,
konuya ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.
*************************************************

7) ÇEŞİTLİ DUYURULAR


Malum olunduğu üzere, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş forumlarından (TAG-İF)
beşincisinin 16 Kasım 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmesinin planlandığı fakat resmi
programdaki değişiklik sebebiyle ertelendiği daha önceki sirkülerimiz ile üyelerimizde
duyurulmuştu.
Konuya ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan bir yazıda; söz
konusu iş forumunun 17 Şubat 2017 tarihinde İstanbul InterContinental Oteli’nde
gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü, Azerbaycan ve Gürcistan’da pazar payımızın artırılması ve
adı geçen ülkelere yönelik yeni ihracat imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek iş
forumu kapsamında üç ülke girişimcileri arasında iş görüşmeleri yapılacağı, konuk ülkelerden
gelecek heyet listeleri ile programa ilişkin güncellemelerin katılım teyidi veren firma
temsilcilerine bilahare iletileceği ifade edilmektedir.
Ayrıca yazıda, bahsi geçen etkinliğe katılmayı arzu eden firmaların en geç 14 Şubat 2017 Salı
günü mesai bitimine kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/342/8153 adresli internet
bağlantısı üzerinden online kayıt yapmaları gerektiği belirtilmektedir.
********************************
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Malum olunduğu üzere, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) / Türkiye-Tacikistan İş
Konseyi’nin organizasyonuyla 16 Şubat 2017’de Türkiye-Tacikistan İş Forumu’nun
düzenleneceği daha önceki sirkülerimiz ile üyelerimizde duyurulmuştu.
Konuya ilişkin olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yazıda; DEİK’in
yazısına atıfla, taslak programda belirtilen THY tarifeli uçuşlarındaki değişiklikler nedeniyle,
Türkiye’den katılacak işadamları heyetinin seyahat programının 14-17 Şubat 2017 olarak
revize edildiği ve tavsiye edilen uçuşların ise Tacik Somon Air olarak belirlendiği
bildirilmektedir.
Yazının devamında, programa başvuru ve katılım şartlarında herhangi bir değişiklik
bulunmadığı, uçak bileti işlemleri için Somon Air Havayolları’nın ülkemizdeki
temsilciliklerine http://www.somonhavayollari.com/ adresli bağlantıdan ulaşılabildiği
belirtilmekte olup, revize taslak program ekte yer almaktadır.
********************************



Sanko Holding tarafından iletilen, “Avrupa İş Ödülleri”ne ilişkin bilgileri içeren yazının
detayları ekte yer almaktadır.
********************************
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